
"Τεχνική υποστήριξη σύνταξης και υποβολής πρότασης για το στάδιο 1 στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ηλέκτρα για το κτίριο του ΤΕΕ-Μαγνησίας" 
 
1. Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η τεχνική υποστήριξη του ΤΕΕ-Μαγνησίας στην σύνταξη 
ολοκληρωμένου φακέλου υποβολή πρότασης για το πρώτο στάδιο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
Ηλέκτρα το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30ή Απριλίου ή μέχρι 
εξαντλήσεων πόρων. 

Φυσικό αντικείμενο: 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από τμήμα ενός κτιρίου και πιο συγκεκριμένα του 
τμήματος κτιρίου ωφέλιμης επιφάνειας 965.52 m2 και συνολικής 1360.24 κατασκευασμένο το  1993 
που στεγάζει το ΤΕΕ-Μαγνησίας στο Βόλο 2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος. 
 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να υποστηρίξει τεχνικά το ΤΕΕ-Μαγνησίας σε ότι απαιτείται 
για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης για το Στάδιο 1 του προγράμματος Ηλέκτρα. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σταδίου 1 όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα. 
 

Α/Α Δικαιολογητικά 
1 Έγγραφα Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος 
2 Νομιμοποιητικά Έγγραφα Κτιρίου/ων 

3 Αποδεικτικό Έγγραφο ή βεβαίωση ότι κάθε κτίριο (υποέργο) δεν είχε χαρακτηριστεί 
ότι υπόκειται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης 

4 Τεχνική Μελέτη 
5 Στοιχεία Αρμοδιότητας του υποψήφιου Δικαιούχου για την Αίτησης Ένταξης 
6 Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την Αίτηση Ένταξης 
7 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Π.Ε.Α.) 
8 Τελευταία Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου (Α ενεργειακός έλεγχος) 

 
 
Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τα παραπάνω δικαιολογητικό, ο Σύμβουλος θα αναλάβει: 

 να συντάξει την Τεχνική Μελέτη των προτεινόμενων επεμβάσεων που θα στηρίζεται στα 
συνδυαστικά αποτελέσματα Ενεργειακής Επιθεώρησης και Ενεργειακού Ελέγχου. Θα είναι 
σε στάδιο προμελέτης, όπως απαιτείται για το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, θα περιλαμβάνει 
περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ανάλυση κόστους των προτεινόμενων 
επεμβάσεων – εργασιών (εκτίμηση προϋπολογισμού). 

 να πραγματοποιήσει Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και να εκδώσει τα Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Π.Ε.Α.) σε συμφωνία με την Τεχνική Μελέτη 
προτεινόμενων επεμβάσεων.  Τα Π.Ε.Α. θα εκδοθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης και την ΤΟΤΕΕ 20701-1 (2017), θα είναι σε συμφωνία με την 
ανωτέρω μελέτη και θα καλύπτει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του προγράμματος 
Ηλέκτρα και θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση τεκμηρίωσης. 

 να διενεργήσει Ενεργειακούς Ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 10 του 4342/2015, όπως ισχύει 
και με τις σχετικές οδηγίες και τα υποδείγματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και θα τους υποβάλει στο μητρώο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ, σε συμφωνία 
με την Τεχνική Μελέτη προτεινόμενων επεμβάσεων.  



 

 

2. Διάρκεια  

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του Ενεργειακού Ελέγχου ορίζονται τρεις (3) μήνες από την παράδοση 
όλων των απαραίτητων στοιχείων στον Σύμβουλο. 

  

3. Τρόπος πληρωμή 

Η εξόφληση του ποσού θα γίνει εντός 15 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης στο 
πληροφοριακό του προγράμματος. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν κατατεθεί λόγω 
εξαντλήσεων των πόρων, ο Σύμβουλος δικαιούται το 50% της αμοιβής του. Στην περίπτωση που η 
αίτηση δεν κατατεθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ο Σύμβουλος δικαιούται το 100% της αμοιβής 
του. 

 


