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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.»  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4342/2015 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ (άρθρο 8) οι μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεούνται 
στην πραγματοποίηση ενεργειακών ελέγχων, ενώ καθορίζει και τα ελάχιστα κριτήρια για την 
εκπόνηση τους καθώς και συγκεκριμένη διαδικασία διενέργειας τακτικών ενεργειακών ελέγχων 
κάθε 4 χρόνια. Η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ έγινε στο ελληνικό δίκαιο με 
τον Ν.4342/2015, όπου στο άρθρο 10 αναφέρεται η σχετική υποχρέωση για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 4342/2015 υπόχρεες επιχειρήσεις για να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο 
είναι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2003/361/ΕΚ, που από μόνες τους ως ανεξάρτητες ή σε συνδυασμό με τις συνεργαζόμενες ή/και 
συνδεδεμένες εταιρείες τους, ανάλογα και με το ποσοστό σύνδεσής τους :  
α) απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, 
β) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους 
υπερβαίνει τα 50 M€ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 Μ€. 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από 
τις τελευταίες διαθέσιμες/ δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και ισχύουν οι 
διατάξεις της σύστασης 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124 20.5.2003) της Επιτροπής ΕΚ της 6ης Μαΐου 
2003), για το ίδιο οικονομικό έτος. Βάση της διάταξης αυτής, για τον χαρακτηρισμό μιας 
επιχείρησης ως υπόχρεης λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα στοιχεία (οικονομικά και εργαζομένων) 
της ίδιας της επιχείρησης αλλά αθροίζονται και τα στοιχεία τυχόν συνεργαζόμενων ή 
συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, ανάλογα με το ποσοστό σύνδεσής τους. Δηλ. το αν μια 
επιχείρηση είναι υπόχρεα εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες 
εταιρείες της και μετέπειτα διενεργείται ξεχωριστός και ανεξάρτητος ενεργειακός έλεγχος σε κάθε 
μια από αυτές, που τελικά κρίνονται υπόχρεες. 
 
H υποχρέωση της ΕΟΑΕ για την διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου στηρίζεται στο ύψος του ετήσιου 
κύκλου εργασιών και του ετήσιου ισολογισμού της, τα οποία υπερβαίνουν τα όρια που τέθηκαν 
από το Ν.4342/2015 για τις υπόχρεες επιχειρήσεις. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι ο υποχρεωτικός ενεργειακός έλεγχος των 
εγκαταστάσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του N 
4342/2015 και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως ισχύουν, βάσει του σχετικού Οδηγού 
Ενεργειακών Ελέγχων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το παρόν Τεχνικό 
Αντικείμενο.  
 
Τα στοιχεία των υπο εξέταση εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ χωρίζονται σε τρεις κύριες ομάδες : 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων με ανάλογο ωράριο λειτουργίας και στελεχωμένα Κέντρα 

Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) λειτουργίας 7x24h 
 Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΕΟΑΕ  

Εκτός του αυτοκινητόδρομου περιλαμβάνει επιπλέον : 
o βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πλησίον της οδού 

χωρίς αυτόνομους μετρητές ενέργειας (η κατανάλωση τους περιλαμβάνεται στην συνολική 
της οδού), 

o κτιριακές εγκαταστάσεις σταθμών διοδίων στελεχωμένες με ωράριο λειτουργίας 7x24h, με 
αυτόνομους μετρητές ενέργειας, 

o κτιριακές εγκαταστάσεις Χώρων Στάθμευσης Αναψυχής (ΧΣΑ), με αυτόνομους μετρητές 
ενέργειας, 
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o αντλιοστάσια, με αυτόνομους μετρητές ενέργειας, 
o σημειακοί ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί (π.χ. ηλεκτρονικές πινακίδες, ρυθμιστές σηματοδότησης, 

κάμερες, ...), με αυτόνομους μετρητές ενέργειας σε μέρος αυτών, 
 Οχήματα, συνολικά 23 ιδιόκτητα οχήματα για τις μετακινήσεις του προσωπικού με την 

ακόλουθη κατανομή:  
o 13 επιβατικά ΙΧ,  
o 7 van/pickup ΙΧ,  
o 2 λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού,  
o 1 βαν με ειδικό εξοπλισμό μετρήσεων αέριων ρύπων 

 
Το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ περιλαμβάνει τα εξής δίκτυα: 

 Αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός (Α2),  
 Κάθετος Άξονας Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Α29),  
 Κάθετος Άξονας Αξιός – Εύζωνοι (Α1),  
 Κάθετος Άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (Α25),  
 Κάθετος Άξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Α23),  
 Υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας και οι προσβάσεις αυτής 

 
Ο ενεργειακός έλεγχος θα εκτελεστεί σε όλες τις εγκαταστάσεις, λοιπά συστήματα και μέσα 
κατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιεί η ΕΟΑΕ. Στόχος ο καθορισμός της γραμμής 
ενεργειακής βάσης της κατανάλωσης και η επαλήθευση της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης 
ενέργειας. Με τους ενεργειακούς ελέγχους θα προταθούν παρεμβάσεις, η υλοποίηση των οποίων 
θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικά οφέλη για την ΕΟΑΕ με 
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
2.1. Έλεγχος δεδομένων και ομαδοποίηση εγκαταστάσεων 

Αναλυτικότερα, τα κύρια στοιχεία διενέργειας του ενεργειακού ελέγχου με έτος αναφοράς το 2019, 
δίδονται στους πίνακες που ακολουθούν : 
  



 
 

K:\Promithies\2021_SXT_5918_Ενεργειακός Έλεγχος\tefhi\SoW_5918.docx  0000/5918/Β02 
4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στοιχεία κτιριακών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου και οχημάτων της ΕΟΑΕ 

A/A ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ
Ν 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΚΑΘΕ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ  
(m2) * 

Υπάρχουν 
μετρητές 

ηλεκτρικής 
ενέργειας που 

την 
επιμερίζουν 

(σε θέρμανση/ 
ψύξη και 

φωτισμό); 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 ΚΤΙΡΙΑ     

1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
(ΘΕΡΜΗ) 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

23 1219 / 1219 ΟΧΙ 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 
ΙΙ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

70 3876 / 2907 ΟΧΙ 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

31 560 / 560 ΟΧΙ 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ) 

25 930 / 660 ΟΧΙ 

5 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ) 

18 786 / 786 ΟΧΙ 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

13 690 / 490 ΟΧΙ 

7 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

6 323 / 323 ΟΧΙ 

8 ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

5 185 / 185 ΟΧΙ 

*  1ος αριθμός/2ος αριθμός = συνολική επιφάνεια / θερμαινόμενη επιφάνεια 

 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ     

1 Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας 
ΕΟΑΕ ** 

Αυτοκινητόδρομος 
Εγνατίας οδού (Α2) 
& Κάθετοι Άξονες 
(Α29, Α1, Α25, Α23) 
& Υποθαλάσσια 
Ακτίου 

142  
(εργαζόμενοι 

ΕΟΑΕ) 

  

** Στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση περιλαμβάνεται : ο ηλεκτροφωτισμός οδού και σηράγγων, κτιρίων και 
υποδομών διοδίων, κτιρίων εξυπηρέτησης σηράγγων και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων (ΧΣΑ, 
αντλιοστάσια, κλπ.) 
 ΟΧΗΜΑΤΑ Τύπος Πλήθος   

1 Βενζινοκίνητα Επιβατηγά 13   

2 Πετρελαιοκίνητα Van, Pickup, 
Λεωφορεία 

10   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Στοιχεία κατανάλωσης όλων των μορφών ενέργειας σε εγκαταστάσεις και οχήματα της 
ΕΟΑΕ, έτους αναφοράς 2019 

A/A ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε ηλεκτρική 

ενέργεια 
(kWh) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε πετρέλαιο 
θέρμανσης 

(lt) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε φυσικό 

αέριο 
(kWh) 

 ΚΤΙΡΙΑ     

1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
(ΘΕΡΜΗ) 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

110.840,00 0,00 44.209,55 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 
ΙΙ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

558.320,00 0,00 183.577,97 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

74.280,00 0,00 0,00 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ) 

156.080,00 2.500,00 0,00 

5 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ) 

119.800,00 8.000,00 0,00 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

15.431,00 6.800,00 0,00 

7 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

17.818,00 2.200,00 0,00 

8 ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 
 

19.829,00 0,00 0,00 

 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ     

1 Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 
οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΕΟΑΕ 

Αυτοκινητόδρομος 
Εγνατίας οδού (Α2) 
& Κάθετοι Άξονες 
(Α29, Α1, Α25, Α23) 
& Υποθαλάσσια 
Ακτίου 

64.319.842,00   

 ΟΧΗΜΑΤΑ Τύπος Πλήθος ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε καύσιμο 
κίνησης (lt) 

 

1 Βενζινοκίνητα Επιβατηγά 13 25.853,00  

2 Πετρελαιοκίνητα Van, Pickup, 
Λεωφορεία 

10 35.296,00  

 
Με χρήση των ακόλουθων συντελεστών αναγωγής, τα δεδομένα του Πίνακα 2 μπορούν να μετατραπούν σε 
κοινή μονάδα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας και συγκεκριμένα σε kWh. 
 
Ενεργειακό Προϊόν Πυκνότητα Θερμογόνος Δύναμη (kWh/kg) 
Φυσικό αέριο 0,7338 Kg/Nm3 13,10 
Πετρέλαιο 0,8400 Kg/lt 11,75 
Βενζίνη 0,7400 Kg/lt 12,22 
 
Έτσι, προκύπτει ο τελικός πίνακας κατανάλωσης σε kWh, όλων των μορφών ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις και τα οχήματα της ΕΟΑΕ, για την περίοδο αναφοράς έτους 2019. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κατανάλωση σε kWh όλων των μορφών ενέργειας σε εγκαταστάσεις και 
οχήματα της ΕΟΑΕ, έτους αναφοράς 2019 
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A/A ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε ηλεκτρική 

ενέργεια 
(kWh) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε πετρέλαιο 
θέρμανσης 

(kWh) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε φυσικό 

αέριο 
(kWh) 

 ΚΤΙΡΙΑ     

1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
(ΘΕΡΜΗ) 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

110.840,00 0,00 44.209,55 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 
ΙΙ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

558.320,00 0,00 183.577,97 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

74.280,00 0,00 0,00 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ) 

156.080,00 24.675,00 0,00 

5 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ) 

119.800,00 78.960,00 0,00 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

15.431,00 67.116,00 0,00 

7 ΚΤΙΡΙΟ ΠΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

17.818,00 21.714,00 0,00 

8 ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ) 

19.829,00 0,00 0,00 

 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ     

1 Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 
οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΕΟΑΕ 

Αυτοκινητόδρομος 
Εγνατίας οδού (Α2) 
& Κάθετοι Άξονες 
(Α29, Α1, Α25, Α23) 
& Υποθαλάσσια 
Ακτίου 

64.319.842,00   

 ΟΧΗΜΑΤΑ Τύπος Πλήθος ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
σε καύσιμο 
κίνησης (kWh) 

 

1 Βενζινοκίνητα Επιβατηγά 13 233.821,77  

2 Πετρελαιοκίνητα Van, Pickup, 
Λεωφορεία 

10 348.371,52  

 
Ο Προμηθευτής κατά την έναρξη της σύμβασης θα πρέπει να ελέγξει κατά την κρίση και εμπειρία 
του την ακρίβεια των παρεχομένων στοιχείων (Πίνακες 1,2,3) ή/και να ζητήσει από την ΕΟΑΕ 
συμπληρωματικά στοιχεία και δεδομένα, για την οριστικοποίηση του πίνακα εγκαταστάσεων προς 
έλεγχο. 
Η οριστικοποίηση του πίνακα των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων μπορεί να λάβει υπόψη της 
ενδεικτικά τις ακόλουθες παραμέτρους : 

 Το είδος των δραστηριοτήτων (χρήση π.χ. γραφεία, ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου, 
οχήματα) 

 Τη δομή της κατανάλωσης και τις πιθανές ιδιαιτερότητες και εξαρτήσεις από 
περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. ηλεκτροφωτισμός ανοικτής οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμός 
σηράγγων, προσανατολισμός, συνεχή 7x24h ή μερική 5x8h λειτουργία, υψόμετρο, κα.) 

 Το μέγεθος κάθε εγκατάστασης, και ο αριθμός εργαζομένων σε αυτήν 
 Η γεωγραφική κατανομή  

 
Ο Προμηθευτής θα προβεί σε ομαδοποίηση των παραπάνω εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 (παράγραφος 6) της ΥΑ 175275/2018, όπου αναφέρεται «Στις επιχειρήσεις με μια ή 
περισσότερες ομάδες παρόμοιων εγκαταστάσεων ο ενεργειακός έλεγχος θεωρείται ότι είναι 
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αναλογικός και αντιπροσωπευτικός εάν εκτελείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε ομάδα. 
Στην περίπτωση αυτή οι ενεργειακοί έλεγχοι διεξάγονται σε ένα δείγμα παρόμοιων εγκαταστάσεων 
κάθε ομάδας, ισοδύναμο με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος όλων των εγκαταστάσεων της 
ομάδας, στρογγυλοποιημένο στον υψηλότερο ακέραιο αριθμό». 
 
Ο Προμηθευτής θα υποβάλει προς έγκριση στην ΕΟΑΕ την πρόταση ομαδοποίησης εντός είκοσι 
(20) ημερών από την υπογραφής της σύμβασης. 
 
2.2. Ενημέρωση Αρχείου Ενεργειακού Ελέγχου στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΝ 

Ο Προμηθευτής με την ολοκλήρωση της ακριβούς εκτίμησης/προσδιορισμού των καταναλώσεων 
των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, με βάση των Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), καθώς και των δεδομένων ισχύος (θερμική, ηλεκτρική), 
κατανάλωσης ρύπων, υποχρεούται στην ενημέρωση του αρχείου ενεργειακού ελέγχου στην 
σχετική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ. 
 
Η ενημέρωση του αρχείου ενεργειακού ελέγχου περιλαμβάνει : 

1. Τους αριθμούς μητρώου και τα ονόματα των Ενεργειακών Ελεγκτών που εφαρμόζουν τον 
ενεργειακό έλεγχο 

2. Τον α/α του ενεργειακού ελέγχου 
3. Το ΑΦΜ του ελεγχόμενου 
4. Την ημερομηνία διεξαγωγής του ενεργειακού ελέγχου 
5. Πληροφορίες για την ύπαρξη εσωτερικού εμπειρογνώμονα 
6. Περιγραφή των ορίων του ελέγχου (πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και το πλήθος των 

εγκαταστάσεων/κτιρίων/ στόλου οχημάτων που συμπεριέλαβε ο ενεργειακός έλεγχος) 
7. Την συνολική επιφάνεια και τον όγκο των εγκαταστάσεων/ κτιρίων που ελέγχθηκαν 
8. Τους βασικούς δείκτες όσον αφορά την παραγωγή/δραστηριότητα και το μέγεθος της ΕΟΑΕ 

(αριθμός εργαζομένων, μήκος δικτύου αρμοδιότητας, μήκος ηλεκτροφωτιζόμενου δικτύου, 
κλπ.) 

9. Τον συνολικό αριθμό και τα χαρακτηριστικά του στόλου οχημάτων 
10. Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (ηλεκτρική, θερμική) 
11. Την κατανάλωση ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, κλπ.) 
12. Την κατανάλωση ανά τύπο ενεργειακού προϊόντος (ηλεκτρική kWh, πετρέλαιο θέρμανσης-tn, 

diesel-tn, φυσικό αέριο Nm3) 
13. Την ισχύ και τα χαρακτηριστικά των ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ , αν υφίστανται 
14. Τις συνολικές εκπομπές CO2 
15. Την ύπαρξη συστήματος Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που περιλαμβάνει 

ενεργειακούς ελέγχους  
16. Τα όρια και τις πληροφορίες των πεδίων 7-14 για το σύστημα Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 
17. Τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
18. Πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και την περίοδο 

αποπληρωμής των προτεινόμενων παρεμβάσεων 
19. Τη δήλωση του Ενεργειακού Ελεγκτή ότι ο έλεγχος πληροί τις ελάχιστες΄απαιτήσεις που 

καθορίζονται από το Ν.4342/2015 
 
Αν, κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του ενεργειακού ελέγχου ο Προμηθευτής 
κρίνει απαραίτητη τη χρήση της τροποποίησης του, στο χρονικό διάστημα και με τις προϋποθέσεις, 
που δίνει τη σχετική δυνατότητα η νομοθεσία (εντός 3 μηνών από την υποβολή), τότε θα 
αποστείλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, περί ενημέρωσης της τροποποίησης στον νόμιμο 
εκπρόσωπο της ΕΟΑΕ, ώστε να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής και να “ανέβει” στην 
πλατφόρμα του Υπουργείου ΥΠΕΝ. 
 
Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακών 
Ελέγχων της ΕΟΑΕ, που θα υποβληθεί στο ΥΠΕΝ, το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας 
των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ εντοπίσει παρατηρήσεις και απαιτήσει οποιαδήποτε 
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διόρθωση ή διευκρίνιση, τότε ο Προμηθευτής θα συνέχει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη του 
προς της ΟΕΑΕ, έως ότου ολοκληρωθούν όλα τα θέματα του τεχνικούς ελέγχου με το ΥΠΕΝ. 
 
2.3. Περιεχόμενα και Παράδοση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων 

Ο Προμηθευτής θα συντάξει έκθεση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, η οποία θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα : 
 

 τα στοιχεία των μελών της ομάδας ενεργειακού ελέγχου, 
 τα στοιχεία της επιχείρησης, 
 μια σύνοψη (περιλαμβάνει : σύντομη περιγραφή της εγκατάστασης, σκοπός του 

ενεργειακού ελέγχου, προτάσεις μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος αυτών, 
συμπεράσματα) 

 την μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, 
 την κατάρτιση ενεργειακών ισοζυγίων της παρεχόμενης και τελικής χρήσης ενέργειας, 

σύμφωνα με τα Κεφ. 4, 6 του Οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων, 
 τον καθορισμό δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας και τη δημιουργία ενεργειακής γραμμής 

βάσης κατανάλωσης, σύμφωνα με τα Κεφ. 7 και Παράρτημα 7 του Οδηγού Ενεργειακών 
Ελέγχων, 

 την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ενεργειακών επιδόσεων και τυχόν 
δειγματοληπτικές μετρήσεις που διεξήχθησαν, και 

 τον εντοπισμό και την ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν, για την 
αποτύπωση των άμεσων και μελλοντικών δαπανών των εναλλακτικών προτεινόμενων 
σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τα Κεφ. 7, 9, 12 του Οδηγού Ενεργειακών 
Ελέγχων, 

 Παραρτήματα: 
o Υπολογισμοί ενεργειακών γραμμών βάσης, σύμφωνα με τα Κεφ. 5, 7, 8, 9 και το 

Παράρτημα 7 του Οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων, 
o Έκθεση ενεργειακής απόδοσης των επιμέρους εξοπλισμών και τυχόν 

δειγματοληπτικές μετρήσεις πεδίου που διεξήχθησαν, σύμφωνα με το Κεφ. 11 και 
τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 του Οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων 

 
Ο Προμηθευτής, πέραν της έκθεσης αποτελεσμάτων θα παραδώσει : 

 Συνοδευτικό αρχείο MS Excel που χρησιμοποίησε για την διαμόρφωση των ενεργειακών 
γραμμών βάσης, 

 Συνοδευτικό αρχείο MS Excel που χρησιμοποίησε για την ανάλυση κύκλου ζωής κόστους – 
οφέλους τυχόν προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

 
Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενεργειακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις/δραστηριότητες της 
ΕΟΑΕ (κτίρια, οδικό δίκτυο, οχήματα) και τη σύνταξη της έκθεσης ενεργειακού ελέγχου για την 
ΕΟΑΕ η οποία θα υποβληθεί, ο Προμηθευτής (ενεργειακός ελεγκτής) θα προσκομίσει τη Βεβαίωση 
Υποβολής Ελέγχου η οποία θα αναγράφει την ημερομηνία υποβολής, τον αύξοντα αριθμό 
καταχώρησης του ελέγχου και τον ηλεκτρονικό Αριθμό Ασφαλείας. 
 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Προμήθειας ανέρχεται σε δύο (2) μήνες. 
 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας παροχής υπηρεσιών θα γίνει από τα διαθέσιμα της ΕΟΑΕ. 
Οι πληρωμές του Προμηθευτή θα γίνουν σε 2 φάσεις, ως ακολούθως : 
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α/α Φάση υλοποίησης της προμήθειας Χρονοδιάγραμμα Επιμέρους ποσοστό  
πληρωμής φάσης (%) 

1 ΦΑΣΗ Α : Συλλογή και ανάλυση στοιχείων 
εγκαταστάσεων – Οριστικοποίηση Πίνακα 
Ελεγχόμενων εγκαταστάσεων – 
Καθορισμός αντιπροσωπευτικού δείγματος 
στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και 
αντιπροσωπευτικότητας  

1 μήνα από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

30% 

2 ΦΑΣΗ Β : Υπολογισμοί - Ενημέρωση 
Αρχείου Ενεργειακού Ελέγχου στο αρμόδιο 
τμήμα του ΥΠΕΝ - Παράδοση Έκθεσης 
Αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων 

Με την 
ολοκλήρωση της 

σύμβασης 

70% 

 ΣΥΝΟΛΟ  100% 
 
Κάθε δαπάνη προσωπικού, μετακινήσεων προσωπικού, διάθεση εξοπλισμού, διεξαγωγής 
μετρήσεων  του Προμηθευτή περιλαμβάνεται στην προσφορά του και δεν αμείβεται ξεχωριστά. 
 
 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κατά την πρόσβαση στους χώρους της ΕΟΑΕ, τα μέλη της ομάδας του Προμηθευτή θα πρέπει να 
τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας, να είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικό φορέα και να έχουν 
τις κατάλληλες άδειες για εκτέλεση μετρήσεων σε ηλεκτρολογικούς χώρους και εξοπλισμό υπό 
τάση (χαμηλή και μέση). 
 
Για τη διενέργεια των όποιων απαιτούμενων μετρήσεων ο Προμηθευτής θα διαθέτει κατάλληλο 
διακριβωμένο εξοπλισμό μετρήσεων (π.χ. αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτόμετρο (lux meter), 
θερμόμετρα, κλπ.) και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεσή τους. Τα αποτέλεσμα των 
μετρήσεων θα παραδοθούν στην ΕΟΑΕ σε ηλεκτρονική μορφή και θα περιληφθούν στα 
παραρτήματα της τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων. 
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Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2021 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ. 1009/2/19.11.2020 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 
 


