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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Η Πράξθ «SMART ENERGY SAVING, ENERGY UPGRADE AND ENERGY EFFICIENCY MODELS IN 
PUBLIC BUILDINGS BY USING ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY (ICT) AND BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS)» - «SMENSWICT»  
αναπτφςςει και υλοποιεί τεχνολογικζσ καινοτόμεσ παρεμβάςεισ ςε δθμοτικζσ υποδομζσ με 
ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ επιτυγχάνοντασ τθ  μετάβαςθ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου 
του άνκρακα.  
Οι προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ άπτονται  τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ, τθσ χριςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν και τθσ εφαρμογισ εξοπλιςμοφ περιοριςμζνθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 
ςτο ςτόχο τθσ βζλτιςτθσ λειτουργικισ απόδοςθσ.  
Η παροφςα υπθρεςία για τθ ςφνταξθ των αναγκαίων μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ 
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ αφορά ςτθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου Άρτασ 
ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν εταιρικι ςχζςθ του SMENSWICT, ϊςτε να καταςτεί 
δυνατι θ υλοποίθςθ των προβλεπόμενων προμθκειϊν – παραδοτζων που προβλζπονται 
ςτοκτίριο που εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ.  
Αναγκαιότθτα των υπθρεςιϊν εξωτερικοφ ςυμβοφλου αποτελεί θ απαίτθςθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ δθμοπράτθςθσ των προβλεπόμενων προμθκειϊν με ςτόχο παραδοτζα 
υψθλισ ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ, παράλλθλα με τον 
ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των απαιτοφμενων δραςτθριοτιτων και πόρων προκειμζνου να 
επιτευχκεί θ υλοποίθςθ τουσ εντόσ των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντασ 
υπόψθ το ςφνολο των λοιπϊν παραμζτρων ςχεδιαςμοφ (κόςτοσ τεχνικά χαρακτθριςτικά κτλ). 
Επιπρόςκετα,  ςτα πλαίςια τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ βζλτιςτθσ 
προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου, βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ 
πρωτοβουλιϊν εκ μζρουσ του Επιμελθτθρίου Άρτασ για τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ δθμιουργία ενεργειακϊν κοινοτιτων εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 
του Διμου Αρταίων. 
 

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Ο Επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ κα αναλάβει  

Παραδοτέο 5.1.2: Σθ ςφνταξθ τρατθγικοφ ςχεδίου οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν κοινοτιτων ςτα 
διοικθτικά όρια του Διμου Αρταίων 
Παραδοτέο 5.1.3: Σθν εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνων μελετϊν για τθν προβλεπόμενθ προμικεια 
εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου όπου ςτεγάηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ 
κακϊσ και τθ ςφνταξθ των αναγκαίων τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν ανάδειξθ των αναδόχων 
υλοποίθςθσ. Οι μελζτεσ των προβλεπόμενων μελετϊν κα ενςωματϊνουν τισ βζλτιςτεσ 
καινοτόμεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά, και τα ενδεδειγμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ για τθν επιλογι των αναδόχων υλοποίθςθσ. 

 

Παραδοτζα  

Παραδοτέο 5.1.2: τρατθγικό ςχζδιο οικοδόμθςθσ ενεργειακών κοινοτιτων ςτα διοικθτικά 
όρια του Διμου  Άρτασ. 

Η υπθρεςία κα περιλαμβάνει τθ ςφνταξθ τρατθγικοφ χεδίου ςτο ςτόχο τθσ οικοδόμθςθσ 
ενεργειακϊν κοινοτιτων με βάςθ τθν ιςχφουςεσ διατάξεισ οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςε 
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πολίτεσ, φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ να ςυςτιςουν 
αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται αποκλειςτικά ςε πεδία ςχετικά με τθν 
ενζργεια, ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Σο ςτρατθγικό ςχζδιο κα ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπ όψιν τα χαρακτθριςτικά του Διμου 
Αρταίων (διοικθτικά όρια, ανάγλυφο, πλθκυςμιακά κριτιρια, εναςχόλθςθ πλθκυςμοφ κλπ).  

 

Επιμζρουσ παραδοτζα:  

Α. τρατθγικό ςχζδιο οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν κοινοτιτων ςτα διοικθτικά όρια θμιορεινϊν 
πεδινϊν και παρακαλάςςιων περιοχϊν  

Περιεχόμενα  

1. Αναςκόπθςθ πολιτικϊν ενεργειακισ μετάβαςθσ  

2. Νομοκεςία ανάπτυξθσ ενεργειακϊν κοινοτιτων  

3. Δθμιουργία ενεργειακισ κοινότθτασ 

 

Παραδοτέο 5.1.3: Μελζτθ προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κτιρίου 

όπου ςτεγάηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ τθσ πράξθσ SMENSWICT, με επιμζρουσ παραδοτζα 

τα ακόλουκα: 

Α.  Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και 

διαχείριςθσ ςτο   κτίριο που εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ για τθν:  

Α.1. Προμικεια κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου κτιρίων (BMS)  

Σα υςτιματα ∆ιαχείριςθσ Κτθρίων (BMS) ι πλζον ςυςτιματα Ενεργειακισ ∆ιαχείριςθσ 
Κτθρίων (Building Energy Management System – BEMS) χαρακτθρίηουν ζνα κτιριο ωσ “ζξυπνο” 
και πράςινο ενεργειακά.  
Η εγκατάςταςθ τουσ ςε μικρά ι μεγάλα κτίρια κάνει τθν διαχείριςθ των Η/Μ εγκαταςτάςεων 
του κτιρίου τθσ εγκατάςταςθσ, φιλικι και εφκολθ προσ τον χριςτθ, λόγω τθσ λειτουργίασ τθσ 
εγκατάςταςθσ από ζνα ςθμείο, κεντρικά, με γραφικι απεικόνιςθ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι 
∆ίνει τθν δυνατότθτα εποπτείασ όλων των Η/Μ εγκαταςτάςεων του κτιρίου, ϊςτε κάκε ςτιγμι 
να είναι γνωςτι θ κατάςταςι τουσ. 
Για τθν βζλτιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ προβλζπεται θ εγκατάςταςθ Κεντρικοφ υςτιματοσ 
Ελζγχου (BMS) (Building Management System) ςτο κτίριο τθσ παροφςασ πρόταςθσ για τον 
ζλεγχο και τθν ενεργειακι διαχείριςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των 
κτιρίων, το οποίο κα αναλάβει από ζνα θ περιςςότερα ςθμεία τον ζλεγχο και τθν εποπτεία του 
κλιματιςμοφ (κζρμανςθ – ψφξθ και αεριςμοφ) με τθ ςφγκριςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 
με τισ απαιτοφμενεσ κερμοκραςίεσ χϊρων, λαμβάνονται αποφάςεισ για τθν λειτουργία 
λεβιτων, ψυκτϊν, κλιματιςτικϊν μονάδων, ανεμιςτιρων, αντλιϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ 
ςυςκευισ που εμπλζκεται ςτο ςφςτθμα κερμάνςεωσ / κλιματιςμοφ. 
Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ του ςυςτιματοσ ςε θμερθςία, 
εβδομαδιαία και ετιςια βάςθ, με διαφορετικά προγράμματα λειτουργίασ κακθμερινϊν / 
αργιϊν. Ειδικά προγράμματα λειτουργίασ κα αναλαμβάνουν τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ 
απαιτοφμενθσ ενζργειασ, τθν κυκλικι εναλλαγι λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων (duty cycling), 
τθ βζλτιςτθ εκκίνθςθ, ςταμάτθμα τθσ εγκαταςτάςεωσ, προκειμζνου να διατθρθκοφν οι 
απαραίτθτεσ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ (optimum start-stop). ∆υνατότθτα Καταγραφισ ωρϊν 
λειτουργίασ τθσ θλεκτρικισ και τθσ κερμικισ κατανάλωςθσ ζτςι ωςτε να γίνουν νζεσ 
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ςτοχευμζνεσ δράςεισ εξοικονόμθςθσ. Εποπτεία τθσ ομαλισ λειτουργίασ των τρίτων 
ςυςτθμάτων, αναγγελία και καταγραφι ενδεχόμενθσ βλάβθσ. 
Ο χειριςτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ςε πραγματικό χρόνο να προβεί 
ςε άμεςθ λιψθ αποφάςεων και ενεργειϊν, για όλο το κτίριο.  
Οι ενζργειεσ αυτζσ μπορεί να είναι προκακοριςμζνεσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου ι να 
λαμβάνονται ςτιγμιαία από τον χειριςτι του ςυςτιματοσ, μετά από κατάλλθλεσ ενδείξεισ από 
το κομμάτι εποπτείασ (π.χ. περίπτωςθ βλάβθσ. 
Σο ςφςτθμα κα πρζπει να δίνει τθν δυνατότθτα για ςυγκζντρωςθ και καταγραφι 
πλθροφοριϊν, ςε προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα (θμζρα, εβδομάδα, μινα, χρόνο), 
ϊςτε να λθφκοφν οι βζλτιςτεσ αποφάςεισ για τθν λειτουργία του κτιρίου.  
Να ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ λειτουργίασ του κτιρίου, κάτι που επιταχφνεται με τθν ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ όλων των εγκαταςτάςεων. 
Ο κοπόσ λειτουργίασ και τα πλεονεκτιματα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι : 

 Κεντρικι Διαχείριςθ (management) και εποπτεία των θλεκτρικϊν και υδραυλικϊν 
(κερμικϊν και ψυκτικϊν) εγκαταςτάςεων των κτιρίων από τθν οκόνθ ενόσ και μόνο 
υπολογιςτι, ανά περίπτωςθ. 

 Ζγκαιρθ διάγνωςθ ι και πρόγνωςθ βλαβϊν και φκορϊν του εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Αυτοματοποίθςθ των διαφόρων λειτουργιϊν πετυχαίνοντασ εκτόσ των προθγοφμενων τθ 
μείωςθ του χρόνου απαςχόλθςθσ ι επζμβαςθσ ςτο ςφςτθμα το το προςωπικό. 

 Ζλεγχοσ των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν άνεςθσ. 

 Εξοικονόμθςθ χρόνου και χριματοσ για τθ ςυντιρθςθ 

Α.2 Προμικεια φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων  

Η τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων αποτελεί τθν πλζον «κακαρι» μορφι ενζργειασ. 
Η τοποκζτθςι τουσ ςτο προαναφερόμενο κτίριο κα αποτελζςει μια προτωπόρα δράςθ ςτθν 
Πρειφζρεια τθσ Ηπείρου και ειδικότερα ςτα γεωγραφικά όρια τθσ Άρτασ. 
Η γεωγραφικι κζςθ του κτιρίου παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ αξιοποίθςθσ των φωτοβολταικϊν 
ςυςτθμάτων ςτο ζπακρον λόγω τθσ υψθλισ θλιοφάνειασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 
Επιγραμματικά τα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ είναι : 

 Σεχνολογία φιλικι ςτο περιβάλλον: δεν προκαλοφνται ρφποι από τθν παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ. 

 Η θλιακι ενζργεια είναι ανεξάντλθτθ ενεργειακι πθγι. 

 Η λειτουργία του ςυςτιματοσ είναι ολοςχερϊσ ακόρυβθ. 

 Σα φωτοβολταϊκά ζχουν ςχεδόν μθδενικζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ και μεγάλθ διάρκεια 
ηωισ. 
Κατά τθ φάςθ τθσ  μελζτθσ εφαρμογισ κα διευκρινιςτεί το ακριβζσ μζγεκοσ των 
προτεινόμενων προσ τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με κατά ελάχιςτον κατά κτίριο 
τα 10 Kw. Επίςθσ κα εξαντλθκοφν όλεσ οι νομοκετικζσ δυνατότθτεσ ζτςι ϊςτε το ςφςτθμα να 
μπορεί να πραγματοποιεί ενεργειακό ςυμψθφιςμό τθσ παραγόμενθσ από το Φ/Β ςφςτθμα 
ενζργειασ με τθν καταναλιςκόμενθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του αυτοπαραγωγοφ, ο οποίοσ 
διενεργείται ςε ετιςια βάςθ. 
Η κείμενθ νομοκεςία τθσ Ελλάδασ επιτρζπει ςε αυτοπαραγωγοφσ που είναι νομικά πρόςωπα 
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμοςίου 
ενδιαφζροντοσ ςκοποφσ γενικισ, τθν εφαρμογι εικονικοφ ενεργειακοφ ςυμψθφιςμοφ. 
Να ςθμειωκεί πωσ, με τον εικονικό ενεργειακό ςυμψθφιςμό (virtual net metering) δίνεται θ 
δυνατότθτα θ παραγόμενθ πλεονάηουςα θλεκτρικι ενζργεια από κάκε φωτοβολταϊκό 
ςφςτθμα να ςυμψθφίηεται και με άλλεσ παροχζσ θλεκτροδότθςθσ (καταναλϊςεισ) πζραν τθσ 
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θλεκτρικισ παροχισ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνο το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Με τον 
τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςε άλλεσ καταναλϊςεισ (αντλιοςτάςια, 
δθμοτικοφσ φωτιςμοφσ, κοινοφελείσ δομζσ), μειϊνοντασ ζτςι τισ δαπάνεσ για θλεκτρικι 
ενζργεια και κατ’ επζκταςθ των εκπομπϊν CO2. Ζτςι το Επιμελθτιριο  κα επιτφχει ςθμαντικά 
ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ. 

Α.3 Προμικεια φωτιςτικϊν μειωμζνθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ των ςυςτθμάτων φωτιςμοφ ςτουσ χϊρουσ του Επιμελθτθρίου δεν 
είναι ικανοποιθτικι. Οι ςτάκμεσ φωτιςμοφ δεν είναι ςφμφωνεσ με τα προτεινόμενα αποδεκτά 
επίπεδα των ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν και επίςθσ θ καταναλιςκϊμενθ ενζργεια είναι 
ιδαίτερα μεγάλθ.  
Ο φωτιςμόσ ςτουσ χϊρουσ εντόσ του κτιρίου πραγματοποιείται με φωτιςτικά φκοριςμοφ είτε 
οροφισ είτε ορυκτισ ίνασ, ανάλογα με τον χϊρο που βρίςκονται. Κάποια από αυτά είναι 
τετράγωνα (60Χ60mm) και κάποια άλλα είναι ορκογϊνια με διάφορεσ διαςτάςεισ (από 1 ζωσ 
και 1,5 μζτρο μικοσ).  
Ο φωτιςμόσ ςτουσ χϊρουσ εκτόσ των κτιρίων πραγματοποιείται με μερικοφσ προβολείσ 
νατρίου. 
Κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ τθσ πρόταςθσ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ολοκλθρωμζνθ 
μελζτθ φωτοτεχνίασ θ οποία κα προςδιορίηει τα ακριβι χαρακτθριςτικά των νζ0νω 
φωτιςτικϊν ςωματων. Επιπλζον, θ μελζτθ κα γίνει με γνϊμονα να επιλεγοφν λαμπτιρεσ που 
ζχουν ακριβϊσ ίδιεσ διαςτάςεισ με τα παλιά και να είναι τζτοιου τφπου ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
και θ εφκολθ αντικατάςταςθ τουσ κακϊσ και θ κατά το δυνατόν λιγότερθ εργαςία. 
Η επιλογι τθσ ιςχφοσ των λαμπτιρων κα γίνει με βάςθ το μζγεκοσ και τθ χριςθ του εκάςτοτε 
χϊρου ϊςτε τα φωτοτεχνικά αποτελζςματα τθσ ςτάκμθσ lux και φωτεινισ ομοιομορφίασ να 
εναρμονίηονται με τισ τιμζσ που ορίηουν τα διεκνι και κατά επζκταςθ πρότυπα. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι θ αντικατάςταςθ των λαμπτιρων εξωτερικοφ φωτιςμοφ με ςφγχρονουσ 
λαμπτιρεσ κα μπορεί να αναδείξει περιςςότερο και τισ αρχιτεκτονικζσ όψεισ του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ. 
Σα πλεονεκτιματα τθσ παρζμβαςθσ είναι εμφανι: 

 Αποτελεί επζμβαςθ με άμεςο και εμφανζσ, μετριςιμο αποτζλεςμα. 

 Αποςβζνεται ιδιαίτερα γριγορα. 

 Η εφαρμογι τθσ δεν είναι χρονοβόρα και δεν προκαλεί δυςχζρειεσ ςτθν ομαλι λειτουργία 
των κτιρίων, ακολουκϊντασ τον κατάλλθλο προγραμματιςμό εργαςιϊν. 

 Σο τελικό αποτζλεςμα του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ κα είναι καλφτερο ςε ςχζςθ με τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

 Επιτυγχάνονται οι ςτάκμεσ φωτιςμοφ, οι οποίεσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ από τθ φφςθ 
λειτουργίασ των κτιρίων. 

 Η μείωςθ τθσ καταναλωκείςασ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα φωτιςμοφ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ 
μινεσ αντιςτοιχεί ςε αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ του ςυςτιματοσ 
κλιματιςμοφ των χϊρων του κτιρίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ. 

Α.4 Προμικεια ςυςτθμάτων θλιακισ κζρμανςθσ δθμοτικϊν κτιρίων 

Η θλιακι κζρμανςθ είναι ζνασ οικονομικόσ και άκρωσ αποδοτικόσ τρόποσ κζρμανςθσ του 

κτιρίου όπου εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ κακϊσ ζτςι κα καλφπτεται επαρκϊσ το κτίριο 

με μειωμζνθ επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον και παράλλθλα με αυξθμζνθ απόδοςθ. 

Α.5Προμικεια κεντρικϊν ςυςτθμάτων αντλίασ κερμότθτασ 

Η προμικεια κεντρικϊν ςυςτθμάτων αντλίασ κερμότθτασ κρίνεται απαραίτθτθ για το κτίριο 
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του Επιμελθτθρίου Άρτασ κακϊσ θ αντλία κερμότθτασ είναι μία ςυςκευι θ οποία αντλεί 

περίπου τα 3/4 τθσ ενζργειασ που αποδίδει τελικά ςτο χϊρο μασ από το περιβάλλον, και για το 

υπόλοιπο χρθςιμοποιεί θλεκτρικι ενζργεια. Γι’ αυτό το λόγο θ αντλία κερμότθτασ ζχει βακμό 

απόδοςθσ (COP) περίπου 4. 

Η αντλία κερμότθτασ προςλαμβάνει ενζργεια μζςω ειδικοφ εναλλάκτθ από το εξωτερικό 

περιβάλλον και με τθ βοικεια του ςυμπιεςτι αυξάνει τθ κερμοκραςία του ψυκτικοφ μζςου 

(φρζον) ςε τζτοιο βακμό ζτςι ϊςτε να ηεςτάνει το νερό ι τον αζρα που κα καταλιξει ςτον 

χϊρο μασ. Η χριςθ τουσ ενδείκνυται ςε περιοχζσ με εφκρατο κλίμα, όπωσ είναι το κλίμα τθσ 

Ελλάδασ όπου λειτουργοφν με τθν μζγιςτθ δυνατι οικονομία. 

Οι ανωτζρω μελζτεσ κα αποτελοφνται από τα κάτωκι τεφχθ:  

Σεφχοσ 1. Σεχνικι Ζκκεςθ / Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ . 

Σεφχοσ 2. Προχπολογιςμόσ προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και 

διαχείριςθσ  

Η ςφνταξθ των ανωτζρω μελετϊν κα λάβει υπ’ όψιν τα υφιςτάμενα χαρακτθριςτικά του  

κτιρίου. 

 

Β. Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τισ προμικειεσ τθσ παρ. Α με 

αντικείμενο για τουσ Διαγωνιςμοφσ. 

Β.1 Τποςτιριξθ ςφνταξθσ ειςθγιςεων προσ τα αρμόδια όργανα λιψθσ αποφάςεων για τυχόν 

απαιτοφμενεσ ενζργειεσ λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ των προμθκειϊν 

Β.2 φνταξθ ςχεδίων τευχϊν δθμοπράτθςθσ και προςαρμογι ςτισ προδιαγραφζσ που 

ορίηονται από το Πρόγραμμα  INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – 

Albania 2014 – 2020” 

Γ. φνταξθ Σεχνικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ επίτευξθσ των επιμζρουσ προβλεπόμενων 

δεικτϊν εκροϊν τθσ Πράξθσ SMENSWICT  που αντιςτοιχοφν  ςε κάκε επιμζρουσ προμικεια 

εξοπλιςμοφ και δράςθ που προβλζπεται με τθ  ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτθν 

Πράξθ SMENSWICT. 

 
 
Προχπολογιςμόσ 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι τεςςάρων 
χιλιάδων εκατόν ενενιντα τριϊν ευρϊ και πενιντα τεςςάρων λεπτϊν 24.193,54 €                                                      
(πλζον Φ.Π.Α. 24 %). 
 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Ομάδα Φάςεισ Ζργου Διάρκεια 

1 φνταξθ τρατθγικοφ ςχεδίου οικοδόμθςθσ 
ενεργειακϊν κοινοτιτων ςτα διοικθτικά όρια του Διμου 
Άρτασ. 

Ζωσ 31/08/2021 
(με ενδεχόμενο 

παράταςθσ) 
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Ομάδα Φάςεισ Ζργου Διάρκεια 

2 Α.  Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ μελετϊν προμικειασ 
εξοπλιςμοφ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ 
ςτο   κτίριο που εδράηεται το Επιμελθτιριο Άρτασ  
 

 Εντόσ ςαράντα 
θμερϊν (40) από 

τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

2 

Β. Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ  

Εντόσ δφο (2) 
μθνϊν από τθν 
υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ  

2 Γ. φνταξθ Σεχνικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ επίτευξθσ 
των επιμζρουσ προβλεπόμενων δεικτϊν εκροϊν τθσ 
Πράξθσ SMENSWICT  που αντιςτοιχοφν  ςε κάκε 
επιμζρουσ προμικεια εξοπλιςμοφ και δράςθ που 
προβλζπεται με τθ  ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου 
Άρτασ ςτθν Πράξθ SMENSWICT. 

Ζωσ 31/08/2021 
(με ενδεχόμενο 

παράταςθσ) 

 


