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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο «Τεχνική 

Βοήθεια για την προετοιμασία δράσης με τίτλο «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» που αφορά στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα 
αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές».

Έχοντας υπόψη:

1. 1. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015)  «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’ 106).

2. Το Π.Δ. 2/2021 (Α΄2/05.01.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

3. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.)».

4. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α’/21.03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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7. Το Ν. 4270/2014 (Α΄143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Το Ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

9. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.».

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 «για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» (L 57/17).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

13. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του 
Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο 
εξής το «Σ.Α.Α.»). 

14. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 
ADD 1). 

15. Τη με αριθμό 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31.12.2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης περί αντικατάστασης της υπ’αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ.αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β ́1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 
2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”»

16. Την ΚΥΑ με αριθμό 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ2857/Β ́/2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 
(ΦΕΚ2573/τ.Β ́)»

17. Την υπ’ αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/ 
4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως 
ισχύουν».

18. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/ 28.9.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.».

19. Την υπ’ αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας 
απόφασης.
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20. Την υπ’ αριθ. 17642/10.2.2021 εγκύκλιο για έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον 
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα την παράγραφο 5.14. Ένταξη έργων που αναμένεται να 
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

21. Την υπ’ αριθ. 35259/24.03.2021 ΚΥΑ (Β 1197) «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική 
χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

22. Το υπ. αριθ. 67335/08.06.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Μέθοδος Παρακολούθησης έργων Ελλάδα 2.0.

23. Την με αριθ.  157359 ΕΞ 2022/27.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΤΒ1Η-ΤΛΖ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών για την «Ένταξη του Έργου  «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις - Τεχνική Βοήθεια 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

24.  Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας 
πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις - Τεχνική Βοήθεια (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

     

ΠΡΟΣΚΑΛOYME

Την εταιρεία με την επωνυμία ECONOISIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Αιόλου 67, με ΑΦΜ 800369770, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, για την υποβολή προσφοράς προκειμένου να 
συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο «Τεχνική Βοήθεια για την προετοιμασία δράσης με τίτλο 
«Εξοικονομώ - Επιχειρώ» που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία μπορεί να 
συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές».

Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο καλείται για την υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη της 
ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118, παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και με δεδομένο ότι 
διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του έργου. 

Στόχος του υπό ανάθεση έργου είναι η σύνταξη οδηγού προκήρυξης της δράσης με τίτλο «Εξοικονομώ - 
Επιχειρώ» που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (φ/β) συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδυάζονται 
με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές.

Το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς και ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι η 
εγκατάσταση φ/β συστημάτων αυτοπαραγωγής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει την 
προκήρυξη σχετικής δράσης με προϋπολογισμό 100εκ€ για επιχειρήσεις. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την προετοιμασία της δράσης το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συνεργαστεί με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει την 
σύνταξη του οδηγού προκήρυξης και αξιολόγησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στο πλαίσιο της υπό ανάθεση Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί στη τεχνική υποστήριξη του ΥΠΕΝ σχετικά με 

τη δράση με τίτλο «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τα 
οποία μπορεί να συνδυάζονται με συστήματα αποθήκευσης με ηλεκτροχημικούς συσσωρευτές.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες του συμβούλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Μέρος 1: Περιγραφή της δράσης – Ανάλυση Θεσμικού Πλαισίου – προσδιορισμός δικαιούχων
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Στο πρώτο μέρος ο σύμβουλος θα αναλύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την 
εγκατάσταση φ/β συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης με συσσωρευτές σε αυτοπαραγωγούς και θα 
διερευνήσει τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης. Σχετικά με τους δικαιούχους θα αναλύσει στοιχεία της 
κατανάλωσής τους, της θέσης τους και του κορεσμού των δικτύων στα οποία αυτοί συνδέονται. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά θα διενεργήσει προκαταρκτική μελέτη κόστους/οφέλους και θα προσδιορίσει το πλήθος των 
δυνητικών δικαιούχων, με σκοπό να ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους θα είναι: α) η Βασική Περιγραφή της Δράσης στην οποία 
μεταξύ άλλων θα προσδιορίζεται το ποσοστό ενίσχυσης ανά είδος παρέμβασης και β) τυχόν προτάσεις για την 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό να καταστεί επιτυχής η δράση.

Μέρος 2: Κριτήρια Επιλεξιμότητας- Κριτήρια Αξιολόγησης – Δείκτες Επίτευξης
Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν: 
α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων 
β) τα κριτήρια αξιολόγησής τους  
γ) τα κριτήρια επαλήθευσης/πιστοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση και με τους δείκτες επίτευξης στόχων 

του Προγράμματος.
Μέρος 3: Οδηγός προκήρυξης της Δράσης
Στο τρίτο μέρος θα περιλαμβάνει την σύνταξη του οδηγού προκήρυξης στα πρότυπα Οδηγού άλλης 

αντίστοιχης δράσης (ενδεικτικά «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα αρχή τις 

υπηρεσίες που θα του ζητούνται και οι οποίες περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου.
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η διάρκεια του έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, έκπτωσης 
του Αναδόχου κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αιτιολογημένα να μην εξαντλήσει το σύνολο του 
συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις 
εκτέλεσης του έργου.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Σύμβαση υλοποιείται μέσω της υποβολής ενός (1) Παραδοτέου σε ελληνική γλώσσα, το οποίο θα 

αναλύει το ζήτημα ως προεκτίθεται και θα περιέχει τουλάχιστον όσα αναφέρονται ανωτέρω στο Αντικείμενο 
των Υπηρεσιών του Αναδόχου.

Η υποβολή του παραπάνω Παραδοτέου θα πραγματοποιείται σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή (σε 1 cd).

Η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 
ποσό των 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό 37.200,00 €. Οικονομική προσφορά που 
υπερβαίνει το ποσό αυτό δε γίνεται αποδεκτή. Η αμοιβή του Αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας 
πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις - Τεχνική Βοήθεια (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η αμοιβή θα καταβληθεί με την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου. Η πληρωμή του τιμήματος 
θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του νόμου 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.  
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Σελίδα 5

Παρακαλούμε όπως, με βάση τα ανωτέρω, μας υποβάλετε την οικονομική  σας προσφορά εντός πέντε 
ημερών.

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Φυσικών πόρων

- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, Μονάδα Γ΄

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωνσταντίνος Σκρέκας
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