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ηος έπγος 
«Τποζηηπικηικέρ ςπηπεζίερ ζύνηαξηρ και παπακολούθηζηρ σεδίος Δπάζηρ Αειθόπος Ενέπγειαρ 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
Για ηην ανάθεζη  

 «Τποζηηπικηικέρ ςπηπεζίερ ζύνηαξηρ και 

παπακολούθηζηρ σεδίος Δπάζηρ Αειθόπος Ενέπγειαρ 

και Κλίμαηορ (ΔΑΕΚ) ζηο Πλαίζιο ηηρ πποζσώπηζηρ 

ηος Δήμος Υεπζονήζος ζηο ύμθωνο Δημάπσων για ηο 

Κλίμα και ηην Ενέπγεια» 
 

 

 

 

Η Ππάξη ππαγμαηοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηων ςποσπεώζεων πος αποππέοςν από ηην ζςμμεηοσή 

ηος Δήμος ζηο ύμθωνο ηων Δημάπσων  

 

 



ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Τποζηηπικηικέρ ςπηπεζίερ ζύνηαξηρ και παπακολούθηζηρ σεδίος Δπάζηρ Αειθόπος Ενέπγειαρ 

και Κλίμαηορ (ΔΑΕΚ) ζηο Πλαίζιο ηηρ πποζσώπηζηρ ηος Δήμος Υεπζονήζος ζηο ύμθωνο 

Δημάπσων για ηο Κλίμα και ηην Ενέπγεια 

 
 

Προχπολογιςμόσ: 24.000,00 ΕΥΡΩ 
Κ.Α. 00.6117.0003 
 
 
1. Γενικό Πλαίςιο : 

 
Η κλιματικι αλλαγι βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ και ςυνιςτά μία από τισ μεγαλφτερεσ 

παγκόςμιεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ, που απαιτεί άμεςθ δράςθ και ςυνεργαςία μεταξφ 
τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν αρχϊν όλθσ τθσ υφθλίου. Ο μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ και θ προςαρμογι ςε αυτι μποροφν να προςφζρουν πολλαπλά οφζλθ για το περιβάλλον, 
τθν κοινωνία και τθν οικονομία.  

Το 2008, μετά τθν υιοκζτθςθ τθσ δζςμθσ μζτρων τθσ ΕΕ για το κλίμα και τθν ενζργεια για το 
2020, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρουςίαςε το Σφμφωνο των Δθμάρχων προσ επιδοκιμαςία και 
υποςτιριξθ των προςπακειϊν που καταβάλλονταν από τισ τοπικζσ αρχζσ αναφορικά με τθν 
υλοποίθςθ των πολιτικϊν για τθ βιϊςιμθ ενζργεια. Το Σφμφωνο των Δθμάρχων ςυνιςτά ζνα 
μοναδικό κίνθμα «εκ των κάτω προσ τα άνω» το οποίο πζτυχε τθν κινθτοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ 
τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ και τθν κατεφκυνςθ των 
επενδφςεων ςε μζτρα για τον μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ.  

Στθριηόμενθ ςτθν επιτυχία του Συμφϊνου των Δθμάρχων, θ πρωτοβουλία «Οι Διμαρχοι 
Προςαρμόηονται» παρουςιάςτθκε το 2014 και βαςίςτθκε ςτο ίδιο μοντζλο διακυβζρνθςθσ, 
προςκαλϊντασ τισ πόλεισ να αναλάβουν πολιτικζσ δεςμεφςεισ και να λάβουν δράςθ για να 
προβλζψουν τισ αναπόφευκτεσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και να προετοιμαςτοφν για 
αυτζσ. Στο τζλοσ του 2015, οι πρωτοβουλίεσ ςυγχωνεφκθκαν ςτο νζο ολοκλθρωμζνο Σφμφωνο των 
Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν Ενζργεια, υιοκετϊντασ τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για το 2030 και 
αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ αναφορικά με τον μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ και 
τθν προςαρμογι ςε αυτιν.  

Το ολοκλθρωμζνο Σφμφωνο των Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν Ενζργεια (Covenant of 
Mayors for Climate & Energy) παρουςιάςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 15 Οκτωβρίου 
2015 κατά τθ διάρκεια μιασ τελετισ που ζλαβε χϊρα ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτισ Βρυξζλλεσ.  

Οι τρεισ πυλϊνεσ του ενιςχυμζνου Συμφϊνου, δθλαδι μετριαςμόσ, προςαρμογι και 
αςφαλισ, βιϊςιμθ και οικονομικά προςιτι ενζργεια, εγκρίκθκαν με ςυμβολικό τρόπο. Το Σφμφωνο 
των Δθμάρχων είναι θ μεγαλφτερθ αςτικι πρωτοβουλία για το κλίμα και τθν ενζργεια παγκοςμίωσ, 
ενϊνει χιλιάδεσ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ που δεςμεφονται οικιοκελϊσ να υλοποιιςουν 
τουσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ για το κλίμα και τθν ενζργεια ςτθν επικράτειά τουσ.  

Στα πλαίςια αυτά ο Διμοσ Χερςονιςου , υπογράφοντασ το Σφμφωνο των Δθμάρχων, 
αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ του Σφμφωνου των 
Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν Ενζργεια ακολουκϊντασ βιμα προσ βιμα τον ςχετικό χάρτθ 



πορείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και το 
Κλίμα - ΣΔΑΕΚ και να παρακολουκεί τακτικά τθν πρόοδο του. 

Ειδικότερα ο Διμοσ Χερςονιςου όπωσ και όλοι οι Διμοι οι οποίοι προςχωροφν ςτο 
ολοκλθρωμζνο Σφμφωνο των Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν Ενζργεια, υπογράφουν το επίςθμο 
κείμενο και δεςμεφονται: 

 να μειϊςουν τισ εκπομπζσ CO2 (και ενδεχομζνωσ άλλων αερίων που ςυμβάλλουν ςτο 

φαινόμενο του κερμοκθπίου) ςτθν ζκταςθ των διμων τουσ κατά τουλάχιςτον 40% ζωσ το 

2030, ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ ευρφτερθσ 

χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ·  

 να αυξιςουν τθν ανκεκτικότθτα μζςω τθσ προςαρμογισ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ·  

 να ςυμμερίηονται το όραμα, τα αποτελζςματα, τθν πείρα και τθν τεχνογνωςία μασ με άλλεσ 

τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ εντόσ και εκτόσ τθσ ΕΕ, μζςω άμεςθσ ςυνεργαςίασ και 

ανταλλαγϊν μεταξφ ομοτίμων, ιδίωσ ςτο πλαίςιο του Παγκόςμιου Συμφϊνου των 

Δθμάρχων.  

Πιο ςυγκεκριμζνα δεςμεφονται: 

1) να εκπονιςουν μια Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ και Εκτίμθςθσ των Κινδφνων και τθσ 

Τρωτότθτασ από τθν Κλιματικι Αλλαγι 

2) να υποβάλλουν, εντόσ δφο (2) ετϊν μετά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ απόφαςθσ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ζνα Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ και Κλίματοσ (ΣΔΑΕΚ) που 

κα περιγράφει ςυνοπτικά τισ βαςικζσ δράςεισ που προγραμματίηουν να αναλάβουν 

3) να υποβάλλουν Έκθεςη προόδου, τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του Σχεδίου 

Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ και Κλίματοσ, για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ και 

επαλικευςθσ 

Τα πρϊτα δφο ζτθ κα τεκοφν οι βάςεισ για το ςχζδιο, με επίκεντρο τθν αξιολόγθςθ τθσ 
κατάςταςθσ (κφριεσ πθγζσ εκπομπϊν και αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ μείωςθσ, κφριοι κλιματικοί 
κίνδυνοι και τα τρωτά ςθμεία και οι ςχετικζσ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ προκλιςεισ), με 
προςδιοριςμό των προτεραιοτιτων μετριαςμοφ και προςαρμογισ κακϊσ και των αρχικϊν οφελϊν, 
τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ του διμου και τθν κινθτοποίθςθ επαρκϊν πόρων και ικανοτιτων για 
τθν εκτζλεςθ των αναγκαίων μζτρων. Τα επόμενα ζτθ κα επικεντρωκοφν ςτθν ενίςχυςθ και τθν 
κλιμάκωςθ των δράςεων και ςχεδίων που προτείνονται για τθν επίςπευςθ των αλλαγϊν. 

 
Είναι ςαφζσ ότι θ προςχϊρθςθ ενόσ Διμου ςτο Σφμφωνο Δθμάρχων:  

 εξυπθρετεί τθν δθμόςια ζκφραςθ και πρόκεςθ ςυμμετοχισ του Διμου ςτθν προςπάκεια 

επίτευξθσ των ευρωπαϊκϊν δεςμεφςεων για μείωςθ των εκπομπϊν CO2  

 ςυμβάλει ςτθν ζνταξι του ςε μια ευρφτερθ ευρωπαϊκι οικογζνεια τοπικϊν αρχϊν, με 

ςθμαντικι εμπειρία ςτθν υιοκζτθςθ τοπικϊν πολιτικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

 Συμβάλει ςτθν οικοδόμθςθ ευρωπαϊκοφ προφίλ ςτθ δράςθ του ενϊ παράλλθλα επιτυγχάνεται 

θ «επιλεξιμότθτα» του Διμου ςε μια ςειρά ευρωπαϊκϊν χρθματοδοτικϊν πρωτοβουλιϊν με 

ςτόχο τθν χρθματοδότθςθ δράςεων και των αναγκαίων εκείνων ζργων για να επιτευχκοφν οι 

δεςμεφςεισ που απορρζουν από τθν υπογραφι του Συμφϊνου. 

 
 



2. Αντικείμενο των υπηρεςιών 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ, είναι θ ςυνολικι επιςτθμονικι υποςτιριξθ του Διμου 
Χερςονιςου ςτθν υλοποίθςθ δράςεων για τισ οποίεσ ζχει δεςμευτεί, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί 
θ ζνταξι του ςτο νζο ολοκλθρωμζνο Σφμφωνο των Δθμάρχων για το Κλίμα και τθν Ενζργεια. 

Η υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τισ εξισ επιμζρουσ φάςεισ και υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου: 

 

Φάςη 1 

1.1. Επεξεργαςία πρωτογενϊν ενεργειακϊν ςτοιχείων του Διμου με ςκοπό τθν καταγραφι 
τθσ υφιςτάμενθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ του Διμου τόςο ςε επίπεδο ΟΤΑ όςο και επίπεδο 
οικιακϊν καταναλϊςεων και τθν ςφνταξθ τθσ Βαςικισ Απογραφισ Εκπομπϊν του Διμου 
Χερςονιςου κακϊσ και τθσ Εκτίμθςθσ των Κινδφνων και τθσ Τρωτότθτασ από τθν Κλιματικι 
Αλλαγι. 

Περιλαμβάνει: 

1.2.1 Τθν επεξεργαςία δεδομζνων αλλά και τθν επί μζρουσ ςυλλογι ςτοιχείων λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ γφρω από τθν καταγραφι ενεργειακισ δεδομζνων 
αλλά και κάνοντασ χριςθ κατάλλθλων ερωτθματολογίων,  και ςε ςυνεργαςία µε τισ  υπθρεςίεσ 
του Διμου Χερςονιςου. Ειδικότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ: 

 Γενικϊν: ζκταςθ, πλθκυςµόσ, αρικµόσ νοικοκυριϊν κλπ,  

 Για τα δθµοτικά κτίρια: Καταναλϊςεισ ανά καφςιµο και ανά κτίριο, ςτοιχεία χριςθσ 

και μεγζκουσ κτιρίων (να προβεί ςτθν ςυμπλιρωςθ Φόρμασ Στοιχείων Ενεργειακοφ 

Υπευκφνου και Εντφπου Ενεργειακισ Καταγραφισ), ςτοιχεία παρεµβάςεων 

ενεργειακϊν αναβακµίςεων κλπ  

 Για δθµοτικζσ µεταφορζσ: Αρικµόσ δθµοτικϊν οχθµάτων, καταναλϊςεισ ανά 

καφςιµο και είδοσ οχιµατοσ, αρικµόσ χιλιοµζτρων ανά όχθµα ανά ζτοσ  

 Για το δθµοτικό φωτιςµό: Αρικµόσ λαµπτιρων, είδοσ φωτιςτικϊν, καταναλϊςεισ 

ρεφµατοσ δθµοτικοφ φωτιςµοφ.  

 Για τθν φδρευςθ και αποχζτευςθ: Καταναλϊςεισ καυςίµων και ρεφµατοσ για 

εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

 Για τα απορρίµµατα: Ποςότθτεσ απορριµµάτων που προζρχονται από δθµοτικά 

κτίρια και εγκαταςτάςεισ.  

 Για τον τριτογενι τοµζα: Καταναλϊςεισ ανά καφςιµο, επιφάνεια κτιρίων ςτον 

τριτογενι τοµζα, αρικµόσ κτιρίων, αρικµόσ εργαηοµζνων, αρικµόσ επιχειριςεων.  

 Για τθ βιοµθχανία: Καταναλϊςεισ ενζργειασ ανά πθγι ι καφςιµο, επιφάνεια 

κτιρίων, αρικµόσ επιχειριςεων.  



 Για τισ µεταφορζσ: Καταναλϊςεισ ανά καφςιµο (πωλιςεισ καυςίµων), ςυνολικά 

ετιςια οχθµατοχιλιόµετρα που διανφονται ςτα πλαίςια του Διµου, ςυνολικι ετιςια 

διανυόµενθ απόςταςθ, ςτόλοσ οχθµάτων ανά τφπο οχιµατοσ.  

 Για τα απορρίµµατα: Συνολικι ετιςια ποςότθτα απορριµµάτων ςτα πλαίςια του 

∆ιµου που καταλιγει ςτο ΧΥΤΑ και δεδομζνα από  

 Για τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ: Ετιςια παραγωγι θλεκτριςµοφ κερµότθτασ-

ψφξθσ από Α.Π.Ε. ανά εγκατάςταςθ. 

 Για τθν παραγωγι ενζργειασ από ςυµβατικζσ πθγζσ: Ετιςια παραγωγι θλεκτριςµοφ-

κερµότθτασ-ψφξθσ από ςυµβατικζσ πθγζσ ανά εγκατάςταςθ. 

 Αποτφπωςθ γενικϊν ενεργειακϊν δεδομζνων (ςυλλογι πρωτογενϊν ςτοιχείων και 

προκαταρκτικι ανάλυςθ ενεργειακϊν δεδομζνων) ςτο ερωτθματολόγιο και καταγραφι 

ενεργειακϊν καταναλϊςεων (θλεκτρικι ενζργεια, καφςιμα) ανά κατθγορία χριςθσ. 

 Ανάπτυξθ ερωτθματολογίων, διανομι (ςε ςυνεργαςία με το Διμο Χερςονιςου) και 

επεξεργαςία, για τθ διαμόρφωςθ ςυνεργατικϊν δράςεων ανάπτυξθσ. 

 Επεξεργαςία ςτοιχείων για τθν ςφνταξθ ενεργειακοφ ιςοηυγίου και Βαςικισ Απογραφισ 

Εκπομπϊν για το ζτοσ αναφοράσ, 

 

1.2.2 Συλλογι δεδομζνων και ςφνταξθ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ των Κινδφνων και τθσ Τρωτότθτασ 
από τθν Κλιματικι Αλλαγι (αρχικι εκτίμθςθ) ςτθν οποία περιλαμβάνεται: 

 Ημεριςια κλιματικά δεδομζνα από διαφορετικοφσ μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ 

εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου για τα τελευταία 20-50 ζτθ εφόςον είναι 

διακζςιμα 

 Περιςτατικά πλθμμυρϊν, καφςωνα, παγετϊν, ξθραςίασ (ιςτορικζσ καταγραφζσ) 

 Ημεριςια κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο 

 Κοινωνικο-οικονομικοί δείκτεσ ςε επίπεδο Διμου από ΕΛΣΤΑΤ (ςυμπ. 

κανάτων/θμζρα) 

 Εποχικι προςφορά και κατανάλωςθ νεροφ των τελευταίων ετϊν ανά τομζα 

 Φυςικζσ και τεχνθτζσ πθγζσ άντλθςθσ υδάτινων πόρων (υδατικά ζργα π.χ. 

φράγματα, αφαλατϊςεισ, ανακφκλωςθ νεροφ) 

 Καλλιζργειεσ, ετιςια παραγωγι, εκτάςεισ και αξία ανά είδοσ, καλλιεργθτικζσ 

πρακτικζσ  

 Είδθ δαςικισ βλάςτθςθσ και εκτάςεισ 

 Χάρτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ ακτογραμμισ και ζργα προςταςίασ τθσ ακτισ 



 Υποδομζσ αποχζτευςθσ και αντιπλθμμυρικά ζργα (ρζματα) 

 Χάρτεσ χριςεισ γθσ  

 Καταγραφι περιοχϊν ειδικισ προςταςίασ π.χ περιοχζσ Natura 

 Υποδομζσ προςταςίασ του πολίτθ 

 Άλλεσ ςθμαντικζσ υποδομζσ (υγείασ, μεταφορϊν, ενζργειασ) 

 Μελζτεσ ςχετικζσ με τα παραπάνω ςτοιχεία 

 Στρατθγικζσ και ςχζδια πολιτικισ για τουσ εξεταηόμενουσ τομείσ 

Φάςη 2 

Αφορά τθν εκπόνθςθ και υποβολι Σχεδίου Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ και Κλίματοσ (ΣΔΑΕΚ), 
μζχρι και τθν τελικι ζγκριςι του από τθν πλατφόρμα του Συμφϊνου των Δθμάρχων το οποίο κα 
λάβει υπόψθ τα εξισ: 

 Τα αναφερόμενα ςτθν Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν του Διμου Χερςονιςου και τθσ 

Εκτίμθςθσ των Κινδφνων και τθσ Τρωτότθτασ από τθν Κλιματικι Αλλαγι. 

 Τθν καταγραφι των ζργων /δράςεων του Διμου που ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί να 

υλοποιθκοφν. 

 Τον Ενεργειακό Σχεδιαςμό τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ και το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (Σχζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ). 

Και κα περιλαμβάνει: 

 Μετά και τθν καταγραφι των πθγϊν ενεργειακισ κατανάλωςθσ του διμου τθν κατάρτιςθ 

πλάνου ςταδιακισ αναβάκμιςισ τουσ (τόςο των ςυςκευϊν όςο και των μθχανθμάτων/ 

οχθμάτων) μζςω ενεργειακά αποδοτικϊν προμθκειϊν. Για τα είδθ αυτά κα προτακοφν 

λφςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ ενεργειακζσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ 

προδιαγραφζσ όπωσ κα ιςχφουν κατά το χρόνο παράδοςθσ του ζργου ςτον κφριο του ζργου. 

 Τθ κζςπιςθ Στόχων µε βάςθ τισ προτεινόµενεσ επεµβάςεισ εξοικονόµθςθσ ενζργειασ ςτα 

δθµοτικά κτίρια, ςτο δθµοτικό φωτιςµό, ςτον ιδιωτικό και τριτογενι τοµζα, ςτισ ΑΠΕ και ςτισ 

µεταφορζσ. Θα πρζπει να κακοριςτοφν αφενόσ οι εφικτοί ςτόχοι εξοικονόµθςθσ, 

τουλάχιςτον κατά 40%, µζχρι το 2030 και ειδικότερα να επιλεγοφν οι άξονεσ του ςχεδίου 

δράςθσ, τα µζτρα αυτϊν, θ εκτιµϊµενθ εξοικονόµθςθ ενζργειασ από τθν υλοποίθςθ των 

µζτρων, το ενδεικτικό κόςτοσ των παρεµβάςεων, κακϊσ και ο τρόποσ χρθµατοδότθςθσ 

αυτϊν.  

 Τον κακοριςμό του μακροπρόκεςμου οράματοσ και τθσ ςυνολικισ ςτρατθγικισ για τθν 

Αειφόρο Ενζργεια ζωσ το ζτοσ 2030 για τθν ενζργεια και τθν κλιματικι αλλαγι. 

 Τθν κατάρτιςθ προτάςεων βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων μζτρων για τθν επίτευξθ 

του επιδιωκόμενου ςτόχου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον κατά 40%, µμζχρι το 



2030 και τθν μείωςθ τθσ τρωτότθτασ του ανκρωπογενοφσ, φυςικοφ και δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ από τθν κλιματικι (μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ) ςτο 

Διμο Χερςονιςου. 

 Τθν εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ και Κλίματοσ (ΣΔΑΕΚ) κατά τα πρότυπα 

που ορίηει το ςφμφωνο των Δθμάρχων και κατά τα οριηόμενα ςτον ιςχφοντα οδθγό ςφνταξθσ. 

 Τθν θλεκτρονικι υποβολι του Σχεδίου Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ και Κλίματοσ (ΣΔΑΕΚ) 

μετά τθν ζγκριςι του με τθ ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςε 

τυποποιθμζνθ φόρμα που παρζχεται διαδικτυακά ςτθν πλατφόρμα του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων ζωσ τθν οριςτικι ζγκριςι του από το Covenant of Mayors (CoM). 

 Τθν υποςτιριξθ του Διμου Χερςονιςου ςτθν ευρφτερθ επικοινωνία για το ΣΔΑΕΚ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων δράςεων παρουςίαςισ του ςε τοπικοφσ 

παράγοντεσ και το δθμοτικό ςυμβοφλιο, των διαδικαςιϊν υποβολισ του ΣΔΑΕΚ, κακϊσ και 

τθσ επικοινωνίασ με το Γραφείο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τθσ απαιτοφμενθσ 

ανάδραςθσ.  

 

Φάςη 3 

Υποβοικθςθ του Διμου ςτο ςχεδιαςμό προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και ανακεϊρθςθσ 
του ΣΔΑΕΚ.  

Περιλαμβάνει: 

 Μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ τιρθςθσ και καταγραφισ δεδομζνων, δείκτεσ αξιολόγθςθσ, 

επιλογισ δράςεων προςαρμογισ και πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 

 Πρόταςθ διοικθτικοφ ςχιματοσ και διαδικαςιϊν υποβολισ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ του ΣΔΑΕΚ. 

 Δθμιουργία του κατάλλθλου εργαλείου (διαδικαςίασ και θλεκτρονικϊν αρχείων doc και xls) 

για τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ και καταγραφισ δεδομζνων του ΣΔΑΕΚ με εξαγόμενο τθν 

ετιςια αναφορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Παραδοτζα 

 

ΠΕ 1.1: Σφνταξθ ενεργειακοφ ιςοηυγίου και Βαςικισ Απογραφισ Εκπομπϊν 

ΠΕ 1.2: Ζκκεςθσ εκτίμθςθσ των Κινδφνων και τθσ Τρωτότθτασ από τθν Κλιματικι Αλλαγι 

ΠΕ 1.3: Συμπλθρωμζνθ Φόρμα Στοιχείων Ενεργειακοφ Υπευκφνου και Εντφπου Ενεργειακισ 

Καταγραφισ για τα δθμοτικά κτίρια 

 

ΠΕ 2.1: Ολοκλθρωμζνο ΣΔΑΕΚ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τον ιςχφοντα οδθγό του 

Συμφϊνου των Δθμάρχων. Τα παραπάνω κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο Διμο ςτθν Ελλθνικι 

και τθν Αγγλικι Γλϊςςα ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι και ςε ζντυπθ μορφι, ςε δφο 

(2) αντίγραφα. Θα πρζπει επίςθσ να κατατεκοφν ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι όλα τα 

δεδομζνα βάςθσ και ςε ζντυπθ μορφι όλο το επεξεργαςμζνο πρωτογενζσ υλικό. 

ΠΕ 2.2: Συμπλιρωςθ ςτοιχείων ΣΔΑΕΚ ςτθν θλεκτρονικισ πλατφόρμα του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων. 

ΠΕ 2.3: Ολοκλιρωςθ και διεκπεραίωςθ όλων των απαιτοφμενων τροποποιιςεων μζχρι και 

τθν τελικι ζγκριςθ του ΣΔΑΕΚ από το CoM. 

ΠΕ 2.4: Συμπλιρωςθ Σχεδίου Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςφμφωνα με το Εκνικό Σ.Δ.Ε.Α. 

 

 

ΠΕ 3.1: Πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ανακεϊρθςθσ του ΣΔΑΕΚ. 

ΠΕ 3.2: Μζςο (εργαλείο) για τθν τιρθςθ και καταγραφι των απαιτοφμενων δεδομζνων για 

τθν ζκδοςθ τθσ ετιςιασ αναφοράσ του ΣΔΑΕΚ.   

 

4. Χρονοδιάγραμμα 

Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςυνολικά ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ενϊ αναλυτικά θ μζγιςτθ διάρκεια των επιμζρουσ φάςεων ζχει ωσ 

εξισ: 

Φάςθ 1: Διάρκεια 6 μινεσ. 

Φάςθ 2: Διάρκεια 4 μινεσ. 

Φάςθ 3: Διάρκεια 2 μινασ. 

 

 



5. Προχπολογιςμόσ - Πληρωμζσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτισ είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ 

(24.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον Κ.Α. 00.6117.0003 του 

προχπολογιςμοφ του Διμου Χερςονιςου ζτουσ 2018.  

Η πλθρωμι κα γίνει τμθματικά, ωσ ακολοφκωσ:  

1. Το 50 % τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ πρϊτθσ 

φάςθσ. 

2. Το 40 % τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, με τθν ολοκλιρωςθ με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των 

παραδοτζων τθσ δεφτερθσ φάςθσ. 

3. Το 10 % τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ τρίτθσ 

φάςθσ. 

 

6. Προχποθζςεισ υμμετοχήσ 

Γίνεται δεκτι θ υποβολι προςφορϊν για όςουσ πλθροφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τισ εξισ 

προχποκζςεισ που αφοροφν τισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ: 

 Να είναι πιςτοποιθμζνοι με Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ISO 9001 και Περιβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ ISO 14001 

 Να ζχουν αναλάβει τθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ΣΔΑΕΚ ςε Διμουσ 

 Να ζχουν αναλάβει τθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ΣΔΑΕ ςε Διμουσ 

 Να ζχουν αναλάβει τθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ενζργειασ 

ISO 50001 

 Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ενεργειακζσ επικεωριςεισ και ελζγχουσ 

 Να ζχουν υλοποιιςει ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο υποςτιριξθσ φορζων ςε κζμα ΕΞΕΝ και ΑΠΕ 

 Να ζχουν υλοποιιςει ζνα (1) τουλάχιςτον Ευρωπαϊκό ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο με 

αντικείμενο τθν εφαρμογι τεχνολογιϊν Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ. 

οι οποίοι καλοφνται να ςυνυποβάλλουν ςχετικό φάκελο τεκμθρίωςθσ των προαναφερόμενων 

προχποκζςεων ςυμμετοχισ, μαηί με τθν οικονομικι προςφορά τουσ 

2. Να διακζτει ομάδα ζργου επαρκϊσ ςτελεχωμζνθ ϊςτε να φζρει ςε πζρασ το υπό ανάκεςθ 

ζργο και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: 

- Ζναν επιςτιμονα πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ με ειδίκευςθ ςτθν ενεργειακι πολιτικι και 

περιβαλλοντικι τεχνολογία, τουλάχιςτον 15ετοφσ επαγγελματικισ εμπειρίασ εκ τθσ οποίασ 3ζτθ ελάχιςτθ 

εμπειρία ςτθν καταςκευι και διαχείριςθ ενεργειακϊν ζργων, αποδεδειγμζνθ ειδικι εμπειρία ςε κζματα 



μετριαςμοφ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ ζργων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, 

πλιρθ γνϊςθ των απαιτιςεων ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ενζργειασ (ISO 

50001) και επαρκι γνϊςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ενζργειασ και τθσ λειτουργίασ των βαςικϊν φορζων 

αυτισ. 

- Ζνα Μθχανολόγο Μθχανικό, ενεργειακό επικεωρθτι Γ τάξθσ εγγεγραμμζνο ςτο μθτρϊο του ΥΠΕΝ, 

τουλάχιςτον 15ετουσ εμπειρίασ. 

- Ζνα Γεωπόνο πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ με μεταπτυχιακό τίτλο και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτισ 

επίπτωςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν γεωργία. 

- Ζνα Γεωλόγο πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ με μεταπτυχιακό τίτλο και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτισ 

επίπτωςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ διάβρωςθ των ακτϊν και τθ διαχείριςθ κινδφνων. 

 

 

7. Ειδική υγγραφή Υποχρεώςεων 

Α. Ο Δήμος Χερζονήζοσ αναλαμβάνει: 

1. Τθν ςυνεργαςία με τον ανάδοτο για τθν ςυλλογι των πρωτογενϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1.2.1 όπωσ τθν αποτφπωςθ γενικϊν ενεργειακϊν δεδομζνων (ςυλλογι πρωτογενϊν 

ςτοιχείων και προκαταρκτικι ανάλυςθ ενεργειακϊν δεδομζνων), ιτοι ςυλλογι των ενεργειακϊν 

καταναλϊςεων (θλεκτρικισ ενζργειασ και καυςίμων) των Δθμοτικϊν κτιρίων και εγκαταςτάςεων, 

Δθμοτικοφ φωτιςμοφ, ςτόλου οχθμάτων κα για μια ςυγκεκριμζνθ χρονολογία (ζτοσ αναφοράσ), 

ςφμφωνα με το ερωτθματολόγιο που κα ζχει ςυνταχκεί. 

2. Τθν ςυνεργαςία με τον ανάδοχο για τθν ςυλλογι των πρωτογενϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1.2.2 ςφμφωνα με το ερωτθματολόγιο που κα ζχει ςυνταχκεί. 

3. Τθν καταγραφι ζργων/δράςεων του Διμου που ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί να υλοποιθκοφν ςτο 

προςεχζσ χρονικό διάςτθμα (πχ πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, Φωτοβολταϊκά ςε ςχολεία κλπ) ι ζχουν 

υλοποιθκεί μετά το ζτοσ τθσ απογραφισ.  

4. Τθν επιλογι βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων μζτρων για τθν επίτευξθ του επιδιωκόμενου 

ςτόχου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προτάςεισ. Τα μζτρα αυτά κα αφοροφν τουσ τομείσ: Κατοικίεσ –

Τριτογενισ τομζασ, Δθμοτικά Κτίρια-Εγκαταςτάςεισ-Εξοπλιςμόσ, Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ, Ενθμζρωςθ 

πολιτϊν και φορζων κλπ.  

5. Τον ζλεγχο και ζγκριςθ των παραδοτζων. 

6. Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ παροχισ υπθρεςιϊν.  

 

 

 



Β. Ο ανάδοτος αναλαμβάνει:  

1. Να ςυνεργαςκεί με τισ υπθρεςίεσ και τθ διοίκθςθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του ζργου που 

αναλαμβάνει.  

2. Τθ ςφνταξθ του ερωτθματολογίου (θλεκτρονικό αρχείο) καταγραφισ ενεργειακϊν καταναλϊςεων 

(θλεκτρικι ενζργεια, καφςιμα) ανά κατθγορία χριςθσ (κτίρια, εγκαταςτάςεισ, οδοφωτιςμόσ, οχιματα 

Διμου) για να ςυμπλθρωκεί από το Διμο  

3. Τθ ςφνταξθ του ερωτθματολογίου (θλεκτρονικό αρχείο) καταγραφισ των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 

1.2.2 για να ςυμπλθρωκεί ςε ςυνεργαςία με το Διμο 

4. Τθν ςυλλογι είτε με τθν ςυνεργαςία του διμου (όπου αυτό είναι εφικτό διαφορετικά με τθν επιτόπου 

επίςκεψθ ςτα δθμοτικά κτίρια για τθν καταγραφι ςτοιχείων) όλων των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για 

τθν ςυμπλιρωςθ τόςο τθσ Φόρμασ Στοιχείων Ενεργειακοφ Υπευκφνου για τα κτίρια του διμου αλλά και 

των Εντφπων Ενεργειακισ Καταγραφισ και τθν ςυμπλιρωςθ αυτϊν.  

5. Τθν ςυλλογι υφιςτάμενων μελετϊν κυκλοφοριακϊν και άλλων που αφοροφν ςτα ςτοιχεία τθσ περιοχισ 

του Διμου, ςτοιχεία εγκατάςταςθσ ΑΠΕ και ότι άλλα ςτοιχεία αφοροφν τθν ενεργειακι κατανάλωςθ του 

οικιακοφ ι τριτογενι τομζα και τισ μεταφορζσ που υπάρχουν διακζςιμα ϊςτε να προκφψουν ςτοιχεία 

για τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ. 

6. Τθν υποςτιριξθ του Διμου ςτον κακοριςμό του μακροπρόκεςμου οράματοσ και τθσ ςυνολικισ 

ςτρατθγικισ για τθν Αειφόρο Ενζργεια  

7. Τθν κατάρτιςθ προτάςεων βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων μζτρων για τθν επίτευξθ του 

επιδιωκόμενου ςτόχου με ςφντομθ περιγραφι, εκτίμθςθ του οφζλουσ που κα προκφψει, του κόςτουσ 

και τθσ αναμενόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και μείωςθσ των εκπομπϊν CO2. Τα μζτρα αυτά κα 

αφοροφν ςτουσ τομείσ: Κατοικίεσ –Τριτογενισ τομζασ, Δθμοτικά Κτίρια -Εγκαταςτάςεισ-Εξοπλιςμόσ, 

Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ, Ενθμζρωςθ Πολιτϊν, κλπ  

8. Τθν ζγκαιρθ ςφνταξθ και παράδοςθ των ανωτζρω, αναλυτικά περιγραφόμενων, παραδοτζων. 

9. Τθν παροχι ςτον Διμο κάκε αναγκαίασ πλθροφορίασ και ενθμζρωςθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ των 

υπθρεςιϊν. 

 

Ο ανάδοτος έτει ηην εσθύνη για ηην εμπρόθεζμη, ορθή και ποιοηική σλοποίηζη ηων σπηρεζιών: 

 Υποχρεοφται να προβαίνει ςε διόρκωςθ κάκε ελαττϊματοσ ι παράλειψθσ των παραδοτζων 

ςφμφωνα με τισ εντολζσ του Διμου. 

 Είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν κάλυψθ πάςθσ φφςθσ δαπανϊν που απορρζουν από 

τισ υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ, δθμόςιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. 

 

 
 
 



 
Γοφρνεσ 12 Οκτωβρίου 2018 

 
 

Η Συντάκτρια 
 
 
 
 
 

Ανδριανοφ Ευτυχία 
 

Ο Διμαρχοσ 
 
 
 
 

Μαςτοράκθσ Ιωάννθσ 

 




