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Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης

Στην ........................................... σήµερα ....., ...//...//2013, µεταξύ των
κάτωθι συµβαλλοµένων
ΑΦΕΝΟΣ
Της ............................................................, (εφεξής Πελάτης), η οποία
εδρεύει στ. ..................................... επί της οδού .........................., µε Α.Φ.Μ.
......................... και ∆ΟΥ .................................................. και εκπροσωπείται
νοµίµως
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
............................................................... µε Α.∆.Τ. ........................,
ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Της .................................................... (εφεξής Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών), η οποία εδρεύει στ. ..................................... επί της οδού
..........................,
µε
Α.Φ.Μ.
.........................
και
∆ΟΥ
.................................................. και εκπροσωπείται νοµίµως για την υπογραφή
της παρούσας από τον ............................................................... µε Α.∆.Τ.
........................,
υπογράφεται η παρούσα σύµβαση ενεργειακής απόδοσης, εφεξής καλούµενη
“Σύµβαση” µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη
εξοικονόµησης ενέργειας και συναφούς µε αυτήν κόστους στις εγκαταστάσεις του
Πελάτη, εφεξής καλούµενες “Συµβατική Εγκατάσταση” και συµφωνούνται τα
ακόλουθα.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι ορισµοί.
Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης (εφεξής Σύµβαση). Η παρούσα σύµβαση
που υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκοπό τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας και συναφούς µε
αυτήν οικονοµικού οφέλους.
Συµβατική Περίοδος. Η χρονική περίοδος από την έναρξη ισχύος µέχρι τη λύση
της Σύµβασης.
Συµβατικός Εξοπλισµός. Ο εξοπλισµός που εγκαθίσταται, αναβαθµίζεται ή
εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο της Σύµβασης.
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Συµβατική Εγκατάσταση. Οι εγκαταστάσεις (κτίρια ή/και τµήµατα κτιρίων) του
Πελάτη, όπου υλοποιείται το ΄Εργο.
Μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας
(εφεξής Μέτρο). Η προµήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισµού, ο
εκσυγχρονισµός ή αντικατάσταση υφιστάµενου εξοπλισµού, καθώς και κάθε
εργασία ή υπηρεσία που παρέχεται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών
στο πλαίσιο της Σύµβασης µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη
Συµβατική Εγκατάσταση.
Κατάλογος Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού. Πίνακας που περιλαµβάνει
βασικά στοιχεία για τα Μέτρα, τον νέο εξοπλισµό καθώς και τον αναβαθµιζόµενο ή
εκσυγχρονιζόµενο εξοπλισµό στο πλαίσιο της Σύµβασης.
Πρόγραµµα Υλοποίησης. Το σχέδιο εκτέλεσης του έργου, µε εκτενή περιγραφή
δραστηριοτήτων, πόρων και χρονοδιαγραµµάτων κάθε Μέτρου.
Έργο. Το σύνολο των Μέτρων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Σύµβασης.
Συνολική Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας. Η µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας που εγγυάται η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει ως
αποτέλεσµα του Έργου.
Συνολικό Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος. Το οικονοµικό όφελος που εγγυάται
η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει ως αποτέλεσµα του Έργου.
Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης. Η µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης που εγγυάται η
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει από την υλοποίηση των
δράσεων του Έργου
Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης. Το οικονοµικό
όφελος εντός της Περιόδου Παρακολούθησης που εγγυάται η Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών ότι θα προκύψει από την υλοποίηση των δράσεων του
Έργου.
Περίοδος Αναφοράς. Η χρονική περίοδος της οποίας οι καταναλώσεις ενέργειας
κρίνονται αντιπροσωπευτικές από τα συµβαλλοµένα µέρη.
Τιµές Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης. Μέσες µοναδιαίες τιµές
ενέργειας της Περιόδου Παρακολούθησης, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την
κοστολόγηση ενέργειας και τον υπολογισµό οικονοµικού οφέλους από
εξοικονόµηση ενέργειας.
Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση. Η κατανάλωση ενέργειας στη Συµβατική
Εγκατάσταση κατά την Περίοδο Αναφοράς.
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Εκκαθάριση. Η περιοδική διαδικασία τεχνικής και οικονοµικής αποτίµησης της
προόδου του Έργου και προσδιορισµού του Πραγµατικού Οικονοµικού
Ανταλλάγµατος της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών.
Περίοδος Παρακολούθησης. Κάθε χρονική περίοδος εντός της Συµβατικής
Περιόδου, µετά την πάροδο της οποίας υπολογίζεται η Πραγµατική Ενεργειακή
Κατανάλωση, το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος και το Πραγµατικό Οικονοµικό
Αντάλλαγµα.
Προβλεπόµενη
Βασική
Ενεργειακή
Κατανάλωση
Περιόδου
Παρακολούθησης. Η κατανάλωση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση εντός
της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται µε το σενάριο εξέλιξης της
Βασικής Ενεργειακής Κατανάλωσης που περιγράφεται στο Πρόγραµµα Μέτρησης
και Επαλήθευσης.
Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης. Η
κατανάλωση ενέργειας εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία προκύπτει
ως αποτέλεσµα µετρήσεων και υπολογισµών, βάσει του Προγράµµατος Μέτρησης
και Επαλήθευσης.
Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης. Η µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει από την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων εντός της Περιόδου Παρακολούθησης. Προσδιορίζεται ως διαφορά
της Πραγµατικής Ενεργειακής Κατανάλωσης από την Προβλεπόµενη Ενεργειακή
Κατανάλωση της Περιόδου.
Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης. Το οικονοµικό
όφελος που προκύπτει από την Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας της Περιόδου
Παρακολούθησης
Συνολική Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας. Η συνολική µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας που προκύπτει ως αποτέλεσµα του Έργου.
Συνολικό Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος. Το συνολικό οικονοµικό όφελος
που προκύπτει ως αποτέλεσµα της Συνολικής Πραγµατικής Εξοικονόµησης
Ενέργειας.
Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα. Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση αµοιβή
της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός
µιας Περιόδου Παρακολούθησης.
Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα. Η αποδιδόµενη στην Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της εντός µιας
Περιόδου Παρακολούθησης, όπως προκύπτει από την Έκθεση Περιόδου
Παρακολούθησης.
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Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών. Η αναφορά που συντάσσεται από την
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών µε την ολοκλήρωση µιας εργασίας ή οµάδας
εργασιών που εκτελείται στο πλαίσιο του Έργου.
Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών. Το σχέδιο εκτέλεσης των ενεργειών
αποκατάστασης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών.
Έκθεση Περιόδου Παρακολούθησης. Η έκθεση που συντάσσεται από την
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης και
περιλαµβάνει µετρήσεις και υπολογισµούς που έχουν γίνει για τον προσδιορισµό
της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας, του Πραγµατικού Οικονοµικού
Οφέλους, καθώς και την οικονοµική εκκαθάριση για τον προσδιορισµό του
Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος της Επιχείρησης Ενεργειακών
Υπηρεσιών για την Περίοδο Παρακολούθησης.
Κατάλογος Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων. Κατάλογος εµπειρογνωµόνων
στους οποίους τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι δύνανται να προσφεύγουν
για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεµάτων, στο πλαίσιο της Σύµβασης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1. Στο πλαίσιο της Σύµβασης, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών υλοποιεί το
Έργο που έχει ως στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του
βαθµού ενεργειακής απόδοσης στη Συµβατική Εγκατάσταση. Το οικονοµικό
αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών προέρχεται από την
εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του Έργου.
2.2. Το Έργο θα υλοποιηθεί στη Συµβατική Εγκατάσταση, η οποία περιγράφεται
στο Παράρτηµα 1.
2.3. Ο Πελάτης αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση, µε ίδια ή/και ξένα κεφάλαια, του
Συµβατικού Εξοπλισµού.
2.4. Το Έργο αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που
παρέχονται από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (Μέτρα) και
αφορούν τη µέριµνα για την επιλογή και προµήθεια νέου εξοπλισµού, την
εγκατάσταση νέου εξοπλισµού, την αναβάθµιση ή/και τον εκσυγχρονισµό
του υφιστάµενου εξοπλισµού καθώς και δραστηριότητες και παρεµβάσεις
που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόµηση ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση.
2.5. Πριν

από

την

υπογραφή

της

Σύµβασης,
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η

Επιχείρηση

Ενεργειακών

Υπηρεσιών εκπόνησε Μελέτη Σκοπιµότητας για τις ενεργειακές παρεµβάσεις
(Παράρτηµα 2), βάσει της οποίας τα συµβαλλόµενα µέρη διαµόρφωσαν και
οριστικοποίησαν τον Κατάλογο Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού
(Παράρτηµα 8) καθώς και το Πρόγραµµα Υλοποίησης (Παράρτηµα 9).

3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1. Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τους
συµβαλλόµενους. Η ηµεροµηνία αυτή αποτελεί την ηµεροµηνία έναρξης της
Σύµβασης.
3.2. Ως ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης ορίζεται η ___________________.
3.3. Συµβατική Περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
έως την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης.
3.4. Σε περίπτωση επίτευξης του Συνολικού Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους
σε χρονικό διάστηµα µικρότερο της Συµβατικής Περιόδου, η Σύµβαση λύεται
αυτοδικαίως. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται στην περίπτωση αυτή να
συµφωνήσουν για παράταση της συνεργασίας τους, µε τους ίδιους ή
διαφορετικούς οικονοµικούς όρους, είτε µέσω τροποποίησης της Σύµβασης
είτε µέσω σύναψης νέας σύµβασης ενεργειακής απόδοσης.

4. ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
4.1. Η Συµβατική Περίοδος υποδιαιρείται σε Περιόδους Παρακολούθησης.
4.2. Η Περίοδος Παρακολούθησης αποτελεί τη βασική χρονική µονάδα
παρακολούθησης της εκτέλεσης της Σύµβασης. Στο τέλος κάθε Περιόδου
Παρακολούθησης, διενεργούνται από την Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών οι προβλεπόµενες µετρήσεις και υπολογισµοί για τον
προσδιορισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας Περιόδου
Παρακολούθησης και του αντίστοιχου Πραγµατικού Οικονοµικού Οφέλους
Περιόδου Παρακολούθησης (σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Μέτρησης και
Επαλήθευσης) και συντάσσεται η προβλεπόµενη από το άρθρο 14 Έκθεση
Περιόδου Παρακολούθησης.
4.3. Οι Περίοδοι Παρακολούθησης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 5.

5. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ,
ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5.1. Για

τη διενέργεια των υπολογισµών
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προσδιορισµού της Πραγµατικής

Εξοικονόµησης Ενέργειας και του Πραγµατικού Οικονοµικού Οφέλους των
Περιόδων Παρακολούθησης, χρησιµοποιείται ως χρονική περίοδος η
Περίοδος Αναφοράς.
5.2. Η κατανάλωση κάθε ενεργειακού προϊόντος εντός της Περιόδου Αναφοράς
(Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση), αποτελεί την αφετηρία για τον
προσδιορισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας κάθε Περιόδου
Παρακολούθησης. Με βάση το σενάριο εξέλιξης που περιγράφεται στο
Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης, προσδιορίζεται για κάθε Περίοδο
Παρακολούθησης, ανά ενεργειακό προϊόν, η Προβλεπόµενη Βασική
Ενεργειακή Κατανάλωση, η οποία αποτελεί τη βάση σύγκρισης µε την
Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου Παρακολούθησης.
5.3. Οι Βασικές Ενεργειακές Καταναλώσεις των Περιόδων Παρακολούθησης
αναφέρονται στο Παράρτηµα 6
5.4. Για την κοστολόγηση της ενέργειας και τη µετατροπή ενεργειακού οφέλους
σε οικονοµικό όφελος, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην χρήση
τιµών ενέργειας για κάθε Περίοδο Παρακολούθησης (Τιµές Ενέργειας
Περιόδου Παρακολούθησης), οι οποίες προέκυψαν από την εφαρµογή
σεναρίου εξέλιξης τιµών ενέργειας.
5.5. Για κάθε ενεργειακό προϊόν, η Τιµή Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης
θεωρείται ότι αποτελεί τη µέση τιµή αυτής κατά την Περίοδο
Παρακολούθησης.
5.6. Οι Τιµές Ενέργειας των Περιόδων Παρακολούθησης αναφέρονται στο
Παράρτηµα 7.

6. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών παρέχει στον Πελάτη εγγυήσεις σχετικά µε
την εξοικονόµηση ενέργειας και το οικονοµικό όφελος από την υλοποίηση του
Έργου, ως εξής :
6.1. Συνολική
Εγγυηµένη
Εξοικονόµηση
Ενέργειας
αναλυόµενη κατά ενεργειακό προϊόν ως ακολούθως :
- ηλεκτρική ενέργεια .......................................
- φυσικό αέριο ...............................................
- πετρέλαιο ...................................................
- υγραέριο ....................................................
- θερµική ενέργεια .........................................
- άλλο ενεργειακό προϊόν ................................
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…………………

kWh,

6.2. Συνολικό Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος ................................. ευρώ,
6.3. Εγγυηµένες Εξοικονοµήσεις Ενέργειας και Εγγυηµένα Οικονοµικά Οφέλη
Περιόδων Παρακολούθησης, σύµφωνα µε τους πίνακες που παρατίθενται στο
Παράρτηµα 10.
6.4. Ο υπολογισµός του Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους (συνολικά καθώς και
για κάθε Περίοδο Παρακολούθησης) γίνεται µε βάση την αντίστοιχη
Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας και τις Τιµές Ενέργειας Περιόδου
Παρακολούθησης, µε προσµέτρηση και του οικονοµικού οφέλους λόγω
µείωσης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης στη Συµβατική
Εγκατάσταση.

7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
7.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν καταρτίσει Κατάλογο Μέτρων και Συµβατικού
Εξοπλισµού, στον οποίο καταγράφονται όλα τα µέτρα που υλοποιούνται από
την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών καθώς και ο εξοπλισµός που
εγκαθίσταται ή εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο της Σύµβασης.
7.2. Ο Κατάλογος Μέτρων και Συµβατικού Εξοπλισµού περιλαµβάνει Πίνακα
Μέτρων, Πίνακα Νέου Εξοπλισµού και Πίνακα Αναβαθµιζόµενου και
Εκσυγχρονιζόµενου Εξοπλισµού και παρατίθεται στο Παράρτηµα 8.
7.3. Για την κωδικοποίηση των Μέτρων τεχνολογικής φύσεως, χρησιµοποιείται η
κατηγοριοποίηση του Παραρτήµατος 3, ενώ των Μέτρων οργανωτικής και
διαχειριστικής φύσεως η κατηγοριοποίηση του Παραρτήµατος 4.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8.1. Το Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών
Υπηρεσιών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Σύµβασης
συµφωνείται ότι ανέρχεται σε _______ ευρώ για κάθε Περίοδο
Παρακολούθησης. Τούτο αποτελεί το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα
που καταβάλλεται στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, υπό την
προϋπόθεση ότι το Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος της Περιόδου
Παρακολούθησης δεν είναι µικρότερο από το Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος
αυτής.
8.2. Σε περίπτωση που σε κάποια Περίοδο Παρακολούθησης το Πραγµατικό
Οικονοµικό Όφελος υπολείπεται του Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους, το
Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών
Υπηρεσιών προκύπτει από το Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα, µε
αποµείωση αυτού κατά το ποσό της διαφοράς. Εάν το Πραγµατικό
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Οικονοµικό Αντάλλαγµα είναι αρνητικό, τούτο καταβάλλεται από την
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη ως αποζηµίωση.
8.3. Το Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών
Υπηρεσιών προσδιορίζεται στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης και
συνοψίζεται σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην Έκθεση Περιόδου
Παρακολούθησης (Παράρτηµα 13).
8.4. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης της Σύµβασης λόγω επίτευξης του
Συνολικού Εγγυηµένου Οικονοµικού Οφέλους σε χρονικό διάστηµα
µικρότερο της Συµβατικής Περιόδου (όπως προβλέπεται στην παράγραφο
3.4), καταβάλλεται από τον Πελάτη προς την Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών η εναποµείνουσα διαφορά του συνολικού Συµβατικού
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος.

9. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
9.1. Στο τέλος κάθε Περιόδου Παρακολούθησης, η Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών διενεργεί µετρήσεις και υπολογισµούς, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης,
µε σκοπό τον προσδιορισµό της Πραγµατικής Ενεργειακής Κατανάλωσης της
Περιόδου Παρακολούθησης και τη σύγκριση αυτής µε την Προβλεπόµενη
Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου Παρακολούθησης για τον
υπολογισµό της Πραγµατικής Εξοικονόµησης Ενέργειας της Περιόδου
Παρακολούθησης και το εξ’αυτής προκύπτον Πραγµατικό Οικονοµικό
Όφελος της Περιόδου Παρακολούθησης.
9.2. Εντός χρονικού διαστήµατος _______ ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία λήξης της Περιόδου Παρακολούθησης, η Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών ετοιµάζει και υποβάλει στον Πελάτη την Έκθεση
Περιόδου Παρακολούθησης (Παράρτηµα 13), η οποία περιλαµβάνει
- Αναλυτικούς υπολογισµούς και αποτελέσµατα µετρήσεων για τον
προσδιορισµό της ενεργειακής κατανάλωσης εντός της Περιόδου
Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης
- Πίνακες προσδιορισµού του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους της
Περιόδου Παρακολούθησης (Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας και
Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος), κατά ενεργειακό προϊόν.
- Πίνακα Οικονοµικής Εκκαθάρισης, ο οποίος περιλαµβάνει τις αποκλίσεις
από την Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας και το Εγγυηµένο Οικονοµικό
Όφελος της Περιόδου Παρακολούθησης, κατά ενεργειακό προϊόν, καθώς
και τον προσδιορισµό του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος της Επιχείρησης
Ενεργειακών Υπηρεσιών για την Περίοδο Παρακολούθησης.
9.3. Ο έλεγχος της Έκθεσης Περιόδου Παρακολούθησης γίνεται µε βάση το
Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης, το οποίο περιγράφει όλες τις
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διαδικασίες για τον προσδιορισµό του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους
της Περιόδου Παρακολούθησης, καθώς και µε βάση τα αναφερόµενα στο
άρθρο 8 σχετικά µε το Οικονοµικό Αντάλλαγµα της Επιχείρησης Ενεργειακών
Υπηρεσιών.
9.4. Μετά την έγκριση της Έκθεσης Περιόδου Παρακολούθησης από τον Πελάτη,
αυτή υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και, εφόσον προκύπτει θετικό
Πραγµατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα, εκδίδεται από την Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών τιµολόγιο για την Περίοδο Παρακολούθησης, µε
ποσό αυτό, ενώ σε περίπτωση αρνητικού Πραγµατικού Οικονοµικού
Ανταλλάγµατος, τούτο καταβάλλεται ως αποζηµίωση από την Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη σε πίστωση του λογαριασµού που
αναφέρεται στο Παράρτηµα 16.
9.5. Η εξόφληση του τιµολογίου Περιόδου Παρακολούθησης γίνεται εντός
χρονικού διαστήµατος _______ από τη λήψη του.
9.6. Η καταβολή τυχόν προκύπτουσας αποζηµίωσης από την Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη γίνεται εντός χρονικού
διαστήµατος _______ από την υπογραφή της Έκθεσης Περιόδου
Παρακολούθησης.

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
10.1. Περιγραφή
Το σχέδιο εκτέλεσης του Έργου, µε αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων, πόρων
και χρονοδιαγραµµάτων αποτυπώνεται στο Πρόγραµµα Υλοποίησης (Παράρτηµα
9).
10.2. Έναρξη εκτέλεσης του Έργου
Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, εντός χρονικού διαστήµατος _______ από
την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, οφείλει να προβεί στην έναρξη
εκτέλεσης του Έργου βάσει του Προγράµµατος Υλοποίησης.
10.3. Νοµική συµµόρφωση
Το Έργο πρέπει να υλοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας, προτύπων και κανονισµών.
10.4. Έλεγχος ποιότητας
Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας των
Μέτρων καθ'όλη τη χρονική διάρκεια υλοποίησης τους. Η Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών οφείλει να επιθεωρεί και ελέγχει κάθε εργασία που εκτελείται για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων που υφίστανται στο πλαίσιο της Σύµβασης.
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10.5. Χρονοδιάγραµµα
10.5.1. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να εκτελεί τις εργασίες για
την υλοποίηση του Προγράµµατος Υλοποίησης σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα που αυτό περιλαµβάνει.
10.5.2 Τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος του Προγράµµατος Υλοποίησης δεν
επιτρέπεται, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων/ανωτέρας
βίας. Η τροποποίηση του χρονικού διαστήµατος υλοποίησης των Μέτρων
στις εν λόγω περιπτώσεις επιτρέπεται µε συµπληρωµατικό συµφωνητικό,
το οποίο υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη και προσαρτάται στη
Σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστηµα υλοποίησης των
Μέτρων επιµηκύνεται όχι περισσότερο από εκείνο που αποδίδεται στο
έκτακτο γεγονός/ανωτέρα βία, το οποίο προκύπτει από κατάλληλο
επιβεβαιωτικό έγγραφο.
10.6. Αυτεπιστασία - Υπεργολαβίες
10.6.1. Το Έργο υλοποιείται µε ίδια µέσα από την Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών.
10.6.2. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών δύναται να αναθέτει την υλοποίηση
συγκεκριµένων εργασιών που εµπίπτουν στο αντικείµενο της Σύµβασης σε
τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών
φέρει έναντι του Πελάτη πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες της µη
εκπλήρωσης ή ανεπαρκούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των τρίτων.
10.7. Πρόσβαση στη Συµβατική Εγκατάσταση
10.7.1. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στην Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών
καθώς και στους υπεργολάβους αυτής πρόσβαση στη Συµβατική
Εγκατάσταση για προγραµµατισµό και εκτέλεση εργασιών, ρυθµίσεις,
επιθεώρηση και παρακολούθηση λειτουργίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, µε την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία της
Συµβατικής Εγκατάστασης. Πρόσβαση µπορεί επίσης να παρέχεται και
εκτός ωραρίου εργασίας κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της
Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών.
10.7.2. Ο Πελάτης δεν µπορεί να εµποδίζει την πρόσβαση της Επιχείρησης
Ενεργειακών Υπηρεσιών στη Συµβατική Εγκατάσταση όταν πρόκειται για
την πρόληψη ή αντιµετώπιση ζηµιών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.
10.8. Χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και υλικά
10.8.1. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποχρέωση να
διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των εργασιών και παροχή υπηρεσιών στο
πλαίσιο της Σύµβασης πραγµατοποιείται µε ίδια µέσα και υλικά.
10.8.2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών και παροχή υπηρεσιών, η Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να χρησιµοποιεί τα υλικά και εξοπλισµό
που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Μέτρων και σύµφωνα µε τους
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ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς.
10.8.3. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών δύναται, µετά από έγγραφη έγκριση
από τον Πελάτη, να χρησιµοποιεί παρόµοια υλικά και εξοπλισµό, τα οποία
αντιστοιχούν ή υπερέχουν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, εκείνων που
προβλέπονται στο Πρόγραµµα Μέτρων.
10.8.4. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και εξοπλισµός πρέπει να φέρουν σήµανση και
να συνοδεύονται από τεχνικό φάκελλο µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(τεχνικά χαρακτηριστικά, προτεινόµενες συνθήκες λειτουργίας/χρήσης
κλπ). Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να παρέχει αντίγραφα
των ανωτέρω εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Πελάτη.
10.8.5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών
οφείλει
να
συµµορφώνεται
µε
τις
τεχνικές
οδηγίες
των
κατασκευαστών/προµηθευτών υλικών και εξοπλισµού και τις παρεχόµενες
από αυτούς διαδικασίες εγκατάστασης, χρήσης και ποιοτικού ελέγχου.
10.9. ∆ιαδικασίες έγκρισης και παραλαβής
10.9.1. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως
τον Πελάτη σχετικά µε την ολοκλήρωση κάθε εργασίας ή οµάδας
εργασιών.
10.9.2. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, εντός προθεσµίας το αργότερο
_______ ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση του Μέτρου,
αποστέλλει προς τον Πελάτη την Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών.
10.9.3. Ο Πελάτης ελέγχει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών µε βάση το
Πρόγραµµα Υλοποίησης.
10.9.4. Αν στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα
προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα Υλοποίησης, τα συµβαλλόµενα µέρη
καταρτίζουν
και
συνυπογράφουν
Πρόγραµµα
Συµπληρωµατικών
Εργασιών, το οποίο περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την άρση
των αποκλίσεων και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους. Η Επιχείρηση
Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει µε ίδια µέσα και έξοδα να προβεί στην
υλοποίηση του Προγράµµατος Συµπληρωµατικών Εργασιών εντός
χρονικού διαστήµατος _______ ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία
σε αυτό.
10.9.5. Εφόσον οι εργασίες έχουν υλοποιηθεί σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
Υλοποίησης, η ’Εκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών υπογράφεται από τα
συµβαλλόµενα µέρη.
10.9.6. Η υπογραφή της ‘Εκθεσης Ολοκλήρωσης Εργασιών από τα συµβαλλόµενα
µέρη πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που οι
εργασίες αυτές περιλαµβάνουν και οι οποίες περιγράφονται στο
Πρόγραµµα Υλοποίησης. Η
αποτίµηση ενεργειακών και οικονοµικών
οφελών δεν περιλαµβάνεται στις Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Εργασιών, αλλά
µόνο στις Εκθέσεις Περιόδου Παρακολούθησης, οπότε και λαµβάνει χώρα
η
τακτοποίηση
των
οικονοµικών
υποχρεώσεων
µεταξύ
των
συµβαλλοµένων µερών.
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10.10. Προαπαιτούµενα Μέτρα
Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών δεν δύναται να προβαίνει σε έναρξη
υλοποίησης Μέτρων, για τα οποία υφίστανται, βάσει του Προγράµµατος
Υλοποίησης, προαπαιτούµενα Μέτρα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως
πιστοποιείται από τις Έκθέσεις Ολοκλήρωσης Εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει µε ιδία δαπάνη να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και οδηγίες του
Πελάτη.
10.11. Οδηγίες - εκπαίδευση
10.11.1. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να παρέχει στον Πελάτη
οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση του Συµβατικού Εξοπλισµού,
καθώς και πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών αυτού.
10.11.2. Εντός χρονικού διαστήµατος _______ ηµερολογιακών ηµερών από την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάθε στοιχείου Συµβατικού Εξοπλισµού,
η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να προβεί σε εκπαίδευση
του προσωπικού που θα υποδείξει ο Πελάτης σχετικά µε τη λειτουργία και
συντήρηση του εξοπλισµού αυτού.
10.12. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
10.12.1. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες
που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Υλοποίησης παρέχοντας τις εγγυήσεις
ποιότητας που περιγράφονται για κάθε εργασία σε αυτό (εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης).
10.12.2. Έναρξη ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι η ηµεροµηνία
υπογραφής από τα συµβαλλόµενα µέρη της Έκθεσης Ολοκλήρωσης
Εργασιών.
10.13. Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών
10.13.1. Εάν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
διαπιστωθούν ελλείψεις ή ατέλειες στις εκτελεσθείσες εργασίες ή στον
εγκατεστηµένο
Συµβατικό
Εξοπλισµό,
τα
συµβαλλόµενα
µέρη
συντάσσουν και υπογράφουν από κοινού Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών
Εργασιών(Παράρτηµα 12).
10.13.2. Το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών, αφού υπογραφεί από τα
συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτάται στη Σύµβαση και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
10.13.3 Το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών περιλαµβάνει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης που απαιτούνται καθώς και το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης τους.
10.13.4. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών οφείλει, µε ίδια δαπάνη και µέσα,
να υλοποιήσει το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών. Σε αυτή την
περίπτωση, το χρονικό διάστηµα ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
παρατείνεται ανάλογα.
10.13.5. Σε περίπτωση άρνησης της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών για
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συµµετοχή στη σύνταξη του Προγράµµατος Συµπληρωµατικών
Εργασιών, ο Πελάτης δικαιούται να ορίσει εµπειρογνώµονα από τον
Κατάλογο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων (Παράρτηµα 15 ο οποίος
συντάσσει το πρόγραµµα αυτό, τούτο δε καθίσταται δεσµευτικό για τα
συµβαλλόµενα µέρη. Ο ορισµός εµπειρογνώµονα δεν αποκλείει το
δικαίωµα των συµβαλλόµενων µερών να επιδιώξουν επίλυση της
διαφοράς σε αρµόδιο ελληνικό δικαστήριο.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
11.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν συµφωνήσει ότι όλες οι διαδικασίες µέτρησης
και υπολογισµού του ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους από την
υλοποίηση του Έργου θα γίνονται µε βάση το Πρόγραµµα Μέτρησης και
Επαλήθευσης (Παράρτηµα 13).
11.2. Κατά την εκπόνηση του Προγράµµατος Μέτρησης και Επαλήθευσης, έχουν
ληφθεί υπ’όψη διάφοροι παράγοντες, όπως ο τύπος των µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας, η προβλεπόµενη εξοικονόµηση ενέργειας και το
συνεπαγόµενο οικονοµικό όφελος, ο βαθµός αβεβαιότητας σχετικά µε τις
εξοικονοµήσεις, καθώς και ο σκοπούµενος διαµοιρασµός κινδύνου µεταξύ
Πελάτη και Παρόχου.
11.3. Το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης αποτελεί σηµείο αναφοράς για τα
συµβαλλόµενα µέρη κατά την προετοιµασία και έλεγχο των Εκθέσεων
Περιόδων Παρακολούθησης.
11.4. Το Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης καθορίζει τις διαδικασίες και τη
µεθοδολογία µέτρησης και επαλήθευσης κάθε Μέτρου. Οι διαδικασίες και
µεθοδολογία µέτρησης περιγράφονται στο Παράρτηµα 13 και είναι σύµφωνες
µε το ∆ιεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης (International
Performance Measurement & Verification Protocol – IPMVP).

12. ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
12.1. Ουσιώδης αλλαγή είναι κάθε αλλαγή στις εγκαταστάσεις του Πελάτη που
αναµένεται να έχει ως συνέπεια την αύξηση ή µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας κατά τουλάχιστον _______ %.
12.2. Στις ουσιώδεις αλλαγές εντάσσονται τα παρακάτω :
- Αλλαγές του τρόπου χρήσης της εγκατάστασης
- Αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας της εγκατάστασης
- Μεταβολές στα πρότυπα επίπεδα λειτουργίας και άνεσης
- Μεταβολές/προσθήκες εξοπλισµού της εγκατάστασης
- Αναδιαρρυθµίσεις/ανακαινίσεις στην εγκατάσταση
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-

Κακή χρήση του εξοπλισµού της εγκατάστασης
Παράλειψη εκτέλεσης συντήρησης και επισκευών εξοπλισµού
Αλλαγή προµηθευτή ή τρόπου τιµολόγησης ενέργειας
Περιορισµός ή αναστολή λειτουργίας µετά από δικαστική απόφαση
Κλείσιµο της εγκατάστασης
Κάθε άλλη µεταβολή πλην καιρικών συνθηκών που επηρεάζει την
ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης

12.3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι κάθε ουσιώδης αλλαγή αποτελεί
λόγο τροποποίησης της Σύµβασης, καθώς καθιστά αναγκαία την
αναθεώρηση των τεχνικών παραµέτρων και υπολογισµών του Έργου.
12.4. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών για κάθε ουσιώδη αλλαγή στις εγκαταστάσεις του τουλάχιστον
_______ ηµέρες πριν από την εν λόγω αλλαγή.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
13.1. Για την πληµµελή εκτέλεση της Σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη φέρουν
ευθύνη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της
Σύµβασης.
13.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Πελάτη της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων πληρωµής του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών έχει το δικαίωµα να απαιτήσει ρήτρα
ανερχόµενη σε .......... % επί του οφειλόµενου ποσού για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης.
13.3. Ο Πελάτης απαλλάσσεται από τη ρήτρα που αναφέρεται στην παράγραφο
13.2 εάν αποδείξει ότι η αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
πληρωµής του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα τρίτων.
13.4. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για
τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Σύµβασης καθώς και για τυχόν
παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τεχνικών κανονισµών.
13.5. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει ευθύνη για την ποιότητα του
Συµβατικού Εξοπλισµού, των υλικών και των εκτελεσθεισών εργασιών κατά
τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης αυτών και εντός της Συµβατικής
Περιόδου.
13.6. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της
Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύµβαση,
συµπεριλαµβανοµένης της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών και
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στην αποκατάσταση διαπιστωµένων αδυναµιών ή/και ελλείψεων, ο Πελάτης
δικαιούται να απαιτήσει αποζηµίωση.
13.7. Η καταβολή αποζηµίωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάληψη ευθύνης δεν
απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
τους βάσει της Σύµβασης.
13.8. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µερική ή πλήρη αποτυχία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους βάσει της Σύµβασης σε περίπτωση
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο
14.
13.9. Η Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών φέρει την ευθύνη για αποζηµίωση
έναντι ζηµιών που προκαλούνται σε τρίτους ως αποτέλεσµα εργασιών στο
πλαίσιο της Σύµβασης, εκτός εάν αποδείξει ότι αυτές οφείλονται σε
υπαιτιότητα τρίτων.
13.10. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασίας καταστεί προφανές ότι αυτή δεν
εκτελείται µε τον δέοντα τρόπο, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει
από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών τη διόρθωση των ελλείψεων
και ατελειών, ορίζοντας προς τούτο εύλογο χρονικό διάστηµα, και, σε
περίπτωση µη εκπλήρωσης από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών της
απαίτησης αυτής, να καταγγείλει µονοµερώς τη Σύµβαση και να απαιτήσει
αποζηµίωση.

14. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Πελάτης έχει την κυριότητα κάθε εξοπλισµού που εγκαθίσταται από την
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών στη Συµβατική Εγκατάσταση.

15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
15.1. Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτουν από τη
Σύµβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας
βίας, τα οποία εµποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.
15.2. Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται ιδίως η πληµµύρα, ο κεραυνός, ο
σεισµός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης,
καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόµοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της
σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών.
15.3. Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο
µέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
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από τη Σύµβαση, εντός δύο (2) ηµερών από τη στιγµή που έλαβε χώρα το
γεγονός ανωτέρας βίας, οφείλει να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναµία
του αυτή στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, περιγράφοντας το γεγονός της
ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει
λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούµενη διάρκεια, και οφείλει
να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την άρση των συνεπειών της
ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν
αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη
φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
15.4. Το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις
συµβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες
αναφορές προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε
προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της
ανωτέρας βίας.
15.5. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνον ως λόγος
καθυστέρησης και σε καµία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζηµίωσης
οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη.

16. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
16.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της
Σύµβασης θα συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής πίστης, έχοντας
ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της Σύµβασης.
16.2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση ή
ερµηνείας της Σύµβασης µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση
αυτή συγκροτείται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφοράς, αποτελούµενη
από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών. Το αποτέλεσµα των φιλικών
διαπραγµατεύσεων αποτυπώνεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής.
16.3. Για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεµάτων, έστω και αν αυτές
συνεπάγονται οικονοµικές συνέπειες ή επιµερισµό υπαιτιότητας, τα
συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να προσφεύγουν σε ανεξάρτητο
εµπειρογνώµονα (από τον Κατάλογο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων του
Παραρτήµατος 15. Το πόρισµα της τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης, όσον
αφορά το τεχνικό αντικείµενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα
συµβαλλόµενα µέρη. Για τεχνικά θέµατα µε οικονοµικές συνέπειες ή
επιµερισµό της υπαιτιότητας και σε περίπτωση µη αποδοχής του
οικονοµικού µέρους ή του επιµερισµού της υπαιτιότητας του πορίσµατος
της τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης, το θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος
δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς στα αρµόδια πολιτικά
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δικαστήρια.
16.4. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της Σύµβασης εκ του
γεγονότος ότι τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της
διαφοράς δια της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφοράς ή της διεξαγωγής
τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 9.3 ή
έχουν προσφύγει στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια.

17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε
περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης των εξ αυτής
απορρεουσών υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου µέρους, σύµφωνα µε
τα ειδικώς οριζόµενα σε αυτήν.
17.2. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώµατος της καταγγελίας
ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας των δέκα πέντε (15) ηµερών,
η οποία τάσσεται µε έγγραφο που κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στο
µέρος που εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
προκειµένου το τελευταίο να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις (προθεσµία
αποκατάστασης).
17.3. Το δικαίωµα της καταγγελίας ασκείται µε ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται
µε δικαστικό επιµελητή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας άρχονται µετά
την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση του εγγράφου
αυτού.
17.4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύµβασης, καθένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική
ζηµία.

18. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
18.1. Επίσηµη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισµένων
τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται σε άλλη
γλώσσα χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
18.2. Η µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών αλληλογραφία θα γίνεται στην
ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σηµειώµατα, σχέδια, επιστολές κλπ.
θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων
που ενδεχοµένως διατυπώνονται σε άλλη γλώσσα χάριν πιστής αποδόσεως
των όρων αυτών.
18.3. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, που
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αφορά στη Σύµβαση, γίνεται στη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας
ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φυσικού προσώπου που
ορίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη ως αποδέκτης αυτών.
18.4. Ρητά διευκρινίζεται ότι
α) Έγγραφο που αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία θεωρείται ότι περιήλθε
στον αποδέκτη την ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα της
τηλεοµοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν
από την 15η ώρα. ∆ιαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόµενη της
αποστολής ηµέρα.
β) Υπό τον όρο ότι τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν εγγράφως τον
τρόπο τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την
ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα.
∆ιαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόµενη της αποστολής ηµέρα.

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο µε έγγραφη και ρητή συµφωνία µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών.

20. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.1. Λύση της Σύµβασης µπορεί να γίνει είτε µε συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, είτε µε απόφαση δικαστηρίου.
20.2. Σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης µε συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, τούτο γίνεται εγγράφως, µε ιδιαίτερο συµφωνητικό λύσης.
20.3. Η λύση της Σύµβασης µε απόφαση δικαστηρίου γίνεται µε βάση το αστικό
δίκαιο και τους όρους της Σύµβασης.
20.4. Λόγους λύσης της Σύµβασης µε απόφαση δικαστηρίου συνιστούν ιδίως
- αθέτηση ουσιωδών όρων της Σύµβασης
- συστηµατικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου σε σχέση µε το
χρονοδιάγραµµα εκ µέρους της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών,
χωρίς ουδεµία υπαιτιότητα από τον Πελάτη
- αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων για την εκτέλεση του Έργου
αδειών και εγκρίσεων
- συστηµατική αδυναµία συµµόρφωσης της Επιχείρησης Ενεργειακών
Υπηρεσιών προς τις προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας του Έργου
- η θέση σε εκκαθάριση ή η πτώχευσης κάποιου από τα συµβαλλόµενα µέρη
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21. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
21.1. Η Σύµβαση καθώς και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
µερών διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
21.2. Οι ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις του ενός συµβαλλοµένου µέρους προς
το άλλο αποστέλλονται εγγράφως µε ταχυδροµείο ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή µε τηλεοµοιότυπο µε ακόλουθη αποστολή του πρωτοτύπου.
21.3. Η Σύµβαση αποτελείται από _______ σελίδες, συντάσσεται
υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε _______ αντίγραφα.
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και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο παράρτηµα αυτό γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των εγκαταστάσεων του
Πελάτη και των χαρακτηριστικών των κτιρίων ή/και τµηµάτων κτιρίων που
αποτελούν αντικείµενο των δραστηριοτήτων της Σύµβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
(διενεργούµενη από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών µε σκοπό τον
προσδιορισµό του τεχνικού και οικονοµικού δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας)

Στοιχεία παρεχόµενα από τον Πελάτη
• Ιστορικά στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων και αντίστοιχα κόστη
• Περιγραφή και σχέδια εγκαταστάσεων
• Χρήσεις και συνθήκες λειτουργίας εγκαταστάσεων
• Περιγραφή ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και είδος καταναλισκόµενης
ενέργειας
• Ωράρια λειτουργίας
• Αντίγραφα συµβάσεων προµήθειας ενέργειας
• Αντίγραφα λογαριασµών κατανάλωσης ενέργειας
• Αντίγραφα συµβολαίων συντήρησης
• Αλλα στοιχεία που ενδεχοµένως θα απαιτηθούν
Περιεχόµενο µελέτης σκοπιµότητας
• Ανάλυση ενεργειακών καταναλώσεων και φορτίων
• Καταγραφή εξοπλισµού/συστηµάτων κατανάλωσης ενέργειας
- ηλεκτρικά συστήµατα
- συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού
- συστήµατα φωτισµού
- ηλεκτροκινητήρες
- λέβητες
- ατµογεννήτριες
- συστήµατα πεπιεσµένου αέρα
- λοιπά
• Προτάσεις µέτρων αντικατάστασης και ενεργειακής αναβάθµισης υφιστάµενου
εξοπλισµού
• Προτάσεις µέτρων οργανωτικής/διαχειριστικής φύσεως για βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµηση ενέργειας
• Περιγραφή προτεινόµενων διαδικασιών µέτρησης και επαλήθευσης
• Προσδιορισµός εξοικονόµησης ενέργειας και οικονοµικού οφέλους
• Κόστος - χρηµατοοικονοµική ανάλυση
• Προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα
• Προτεινόµενος τρόπος προσδιορισµού του οικονοµικού ανταλλάγµατος και
διαδικασία πληρωµών
• Σχέδιο σύµβασης ενεργειακών υπηρεσιών
• Κατάλογος αδειών που απαιτούνται βάσει νοµοθεσίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(µη περιοριστικός κατάλογος)
ΤΚ.1

Λεβητοστάσιο.
• Συστήµατα ελέγχου λεβήτων
• Αντικατάσταση λεβήτων µε λέβητες υψηλής απόδοσης

ΤΚ.2

Ψυκτικές εγκαταστάσεις.
• Βελτιώσεις/αντικαταστάσεις ψυκτικών µονάδων
• Βελτιώσεις/αντικαταστάσεις αντλητικών συστηµάτων, σωληνώσεων και
συστηµάτων ελέγχου ψυκτικών µονάδων

ΤΚ.3

Συστήµατα αυτοµατισµού κτιρίων / Συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης
• Αναβάθµιση συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού (HVAC) από
συστήµατα πνευµατικού ελέγχου σε συστήµατα ψηφιακού ελέγχου
• Αναβάθµιση ή αντικατάσταση συστηµάτων αυτοµατισµού κτιρίων /
συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης

ΤΚ.4

Φωτισµός
• Βελτιώσεις και αντικαταστάσεις συστηµάτων εσωτερικού και εξωτερικού
φωτισµού
• Συστήµατα ελέγχου φωτισµού
• Αισθητήρες κίνησης
• Aξιοποίηση φυσικού φωτισµού

ΤΚ.5

Κτιριακό κέλυφος
• Θερµοµόνωση
• Καιρική προστασία
• Αντικατάσταση παραθύρων

ΤΚ.6

Συστήµατα διανοµής ψυχρού νερού, θερµού νερού και ατµού
• Μονώσεις σωληνώσεων
• Επισκευή και αντικατάσταση θερµαντήρων νερού
• Επισκευή και αντικατάσταση ατµοπαγίδων
• Επισκευή και αντικατάσταση υφιστάµενων συστηµάτων
συµπυκνωµάτων και εγκατάσταση νέων συστηµάτων
συµπυκνωµάτων

επιστροφής
επιστροφής

ΤΚ.7

Ηλεκτρικοί κινητήρες και συστήµατα µετάδοσης κίνησης
• Αντικατάσταση κινητήρων από κινητήρες υψηλής απόδοσης
• Κινητήρες και συστήµατα µετάδοσης κίνησης µεταβλητής ταχύτητας

ΤΚ.8

Αποκεντρωµένη ηλεκτροπαραγωγή
• Μονάδες συµπαραγωγής
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ΤΚ.9

Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
• Φωτοβολταϊκά συστήµατα
• Ηλιακά συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
• Παθητικά ηλιακά συστήµατα
• Βιοαέριο
• Γεωθερµικές αντλίες θέρµανσης – ψύξης

ΤΚ.10 Συστήµατα διανοµής ενέργειας
• Μετασχηµατιστές
• Χωρητική αντιστάθµιση και διόρθωση συντελεστή ισχύος
• Συστήµατα διανοµής φυσικού αερίου
ΤΚ.11 Μείωση ενεργειακού κόστους µέσω
• Αλλαγής σε ευνοϊκότερες χρονικές ζώνες τιµολογίων
• Αναζήτησης οικονοµικότερου προµηθευτή ενέργειας
• ∆ιαδικασιών ελέγχου τιµολογίων και µετρητών ενέργειας
ΤΚ.12 Παρεµβάσεις ενεργειακού χαρακτήρα στην παραγωγική διαδικασία
• Βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία
• Ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας
ΤΚ.13 Προηγµένα συστήµατα µέτρησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
(µη περιοριστικός κατάλογος)

Ο∆.1

Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση

Ο∆.2

Ρύθµιση συνθηκών λειτουργίας

Ο∆.3

Παρακολούθηση λειτουργίας ενεργειακών συστηµάτων
• Καταγραφή χρήσης ενέργειας
• Ανάλυση ενεργειακών δεδοµένων
• Ενεργειακοί δείκτες

Ο∆.4

Θέσπιση και παρακολούθηση ενεργειακών στόχων

Ο∆.5

Συντήρηση εξοπλισµού
• Πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης εξοπλισµού
• Έλεγχος συµµόρφωσης µε οδηγίες καταστευαστών
• Παρακολούθηση αστοχιών

Ο∆.6

Εκπαίδευση προσωπικού
• Λειτουργία και συντήρηση εξοπλισµού
• Εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης
• Βελτίωση ενεργειακής συµπεριφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
α/α

Ηµεροµηνία έναρξης
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Ηµεροµηνία λήξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
(η Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης χρησιµοποιείται ως
η βάση σύγκρισης µε την Πραγµατική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου
Παρακολούθησης για τον προσδιορισµό του ενεργειακού οφέλους)

Περίοδος Παρακολούθησης
α/α

Βασική ενεργειακή κατανάλωση
(kWh)

Χρονικό διάστηµα
-

ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν ..……………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν ………………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
(Οι Τιµές Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης για τις διάφορες µορφές ενέργειας
που χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς κόστους και οικονοµικού οφέλους)

Περίοδος Παρακολούθησης
α/α

Τιµές Ενέργειας
(ευρώ/kWh)

Χρονικό διάστηµα
-

ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν ..……………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν …..…………..……..........
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΑ

Κωδικός

Περιγραφή

Ηµεροµηνία
έναρξης
υλοποίησης

Ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης

Προϋπολογισµός
κόστους

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κωδικός Περιγραφή

Κωδικός
Μέτρου

Σηµείο
Τεχνικά
Ποσότητα
εγκατάστασης
χαρακτηριστικά

Προϋπολογισµός
κόστους
προµήθειας και
εγκατάστασης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κωδικός

Περιγραφή

Κωδικός
µέτρου

Είδος
παρέµβασης
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Προϋπολογισµός
κόστους αναβάθµισης
και εκσυγχρονισµού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σχέδιο εκτέλεσης του Έργου µε πλήρη ανάλυση
κατά µέτρο, δραστηριότητες και εργασίες)
Ιεραρχική διάρθρωση : Μέτρο > ∆ραστηριότητες > Εργασίες
Μέτρο
- Κωδικός
- Κατηγορία
- Σηµείο εγκατάστασης
- Αναλυτική περιγραφή
- Ηµεροµηνία έναρξης
- Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
- Κατάλογος δραστηριοτήτων
- Προϋπολογισµός κόστους
- Αναµενόµενο ενεργειακό και οικονοµικό όφελος
- Παρακολούθηση υλοποίησης (αναφορές προόδου, έκθεση ολοκλήρωσης)
∆ραστηριότητα
- Κωδικός
- Αναλυτική περιγραφή
- Απαιτούµενοι πόροι
- Ηµεροµηνία έναρξης
- Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
- Κατάλογος εργασιών
- Πρόγραµµα εργασιών
- Προϋπολογισµός κόστους
- Παρακολούθηση υλοποίησης (αναφορές προόδου, έκθεση ολοκλήρωσης)
Εργασία
- Κωδικός
- Αναλυτική περιγραφή
- Τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα
- ∆ιαδικασίες εκτέλεσης
- Αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις
- Απαιτούµενοι πόροι
- Ηµεροµηνία έναρξης
- Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
- Προϋπολογισµός κόστους
- Παρακολούθηση υλοποίησης (αναφορές προόδου, έκθεση ολοκλήρωσης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Περίοδος Παρακολούθησης
α/α

Εγγυηµένη Εξοικονόµηση Ενέργειας
(kWh)

Χρονικό διάστηµα
-

ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν ..……………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν ……..………..……..........
ηλεκτρική ενέργεια ....................................
φυσικό αέριο ..................................………….
πετρέλαιο .......................................………….
υγραέριο .......................................…………..
θερµική ενέργεια .......................................
άλλο ενεργειακό προϊόν ………………….…..........

2. ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Περίοδος Παρακολούθησης
α/α

Εγγυηµένο Οικονοµικό Όφελος
(ευρώ)

Χρονικό διάστηµα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην ........................................... σήµερα ....., ...//...//2013, οι
ΑΦΕΝΟΣ
............................................................, (εφεξής Πελάτης), η οποία εδρεύει
στ. ..................................... επί της οδού .........................., µε Α.Φ.Μ.
......................... και ∆ΟΥ .................................................. και εκπροσωπείται
νοµίµως
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
............................................................... µε Α.∆.Τ. ........................,
ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
....................................................
(εφεξής
Επιχείρηση
Ενεργειακών
Υπηρεσιών), η οποία εδρεύει στ. ..................................... επί της οδού
..........................,
µε
Α.Φ.Μ.
.........................
και
∆ΟΥ
.................................................. και εκπροσωπείται νοµίµως για την υπογραφή
της παρούσας από τον ............................................................... µε Α.∆.Τ.
........................,
συνέταξαν και συνυπέγραψαν την παρούσα Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών, ως
ακολούθως.
1. Κατάλογος ολοκληρωθεισών εργασιών
α/α

Περιγραφή
εργασίας

Κωδικός
µέτρου

Ηµεροµηνία
έναρξης
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Ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης

Κόστος
(ευρώ)

2. Πίνακας αποκλίσεων ολοκληρωθεισών εργασιών

α/α

Περιγραφή
εργασίας

Αποκλίσεις
Απόκλιση χρονοδιαγράµµατος : ……………………….…..
Απόκλιση προϋπολογισµού : …………………………….…..
Απόκλιση ποσότητας : …………………………………….….….
Απόκλιση ποιότητας : …………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Αιτιολόγηση αποκλίσεων
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Απόκλιση χρονοδιαγράµµατος : ……………………….…..
Απόκλιση προϋπολογισµού : …………………………….…..
Απόκλιση ποσότητας : …………………………………….….….
Απόκλιση ποιότητας : …………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Αιτιολόγηση αποκλίσεων
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Απόκλιση χρονοδιαγράµµατος : ……………………….…..
Απόκλιση προϋπολογισµού : …………………………….…..
Απόκλιση ποσότητας : …………………………………….….….
Απόκλιση ποιότητας : …………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Αιτιολόγηση αποκλίσεων
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην ........................................... σήµερα ....., ...//...//2013, οι
ΑΦΕΝΟΣ
............................................................, (εφεξής Πελάτης), η οποία εδρεύει
στ. ..................................... επί της οδού .........................., µε Α.Φ.Μ.
......................... και ∆ΟΥ .................................................. και εκπροσωπείται
νοµίµως
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
............................................................... µε Α.∆.Τ. ........................,
ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
....................................................
(εφεξής
Επιχείρηση
Ενεργειακών
Υπηρεσιών), η οποία εδρεύει στ. ..................................... επί της οδού
..........................,
µε
Α.Φ.Μ.
.........................
και
∆ΟΥ
.................................................. και εκπροσωπείται νοµίµως για την υπογραφή
της παρούσας από τον ............................................................... µε Α.∆.Τ.
........................,
συντάχθηκε και συµφωνήθηκε το παρόν Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών
στο πλαίσιο της ……………………. σύµβασης ενεργειακών υπηρεσιών (εφεξής
Σύµβασης) µεταξύ των ανωτέρω αναφεροµένων, µε σκοπό την πλήρη
συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα Υλοποίησης της Σύµβασης.
Το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικών Εργασιών έχει ως ακολούθως :
Κωδικός
εργασίας

Περιγραφή
εργασίας

Κωδικός
µέτρου

Ηµεροµηνία
έναρξης
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Ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης

Προϋπολογισµός
(ευρώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

1. Ανάληψη κινδύνου, υποχρεώσεις
Σύνοψη κατανοµής υποχρεώσεων και ανάληψης κινδύνου για τα κύρια
στοιχεία του Προγράµµατος Μέτρησης και Επαλήθευσης (µήτρα διαµοιρασµού
κινδύνων).

2. Χρονοδιάγραµµα εκθέσεων και αναφορών
Χρόνος υποβολής

Χρόνος ελέγχου
και έγκρισης

Περιοδικές εκθέσεις µέτρησης
και επαλήθευσης
Άλλες αναφορές µέτρησης και
υπολογισµών

3. Μορφή και περιεχόµενο εκθέσεων και αναφορών
3.1. Περιοδικές εκθέσεις µέτρησης και επαλήθευσης
3.2. Άλλες αναφορές µέτρησης και υπολογισµών

4. Σύνοψη µεθοδολογίας
4.1. Συνοπτική περιγραφή έργου, θέσης/χώρων Συµβατικής Εγκατάστασης
και τρόπου επίτευξης των εξοικονοµήσεων ενέργειας και κόστους.
4.2. Κατευθυντήριες γραµµές και επιλογές διαδικασιών µέτρησης και
επαλήθευσης (A, B, C, D) από τις προβλεπόµενες από το ∆ιεθνές
Πρωτόκολλο Μέτρησης και Επαλήθευσης (International Performance
Measurement & Verification Protocol – IPMVP).
4.3. Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων µέτρησης και επαλήθευσης
για κάθε µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας.
4.4. Συνοπτική περιγραφή των µεθόδων υπολογισµού των εξοικονοµήσεων
για κάθε µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας.
5. Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση
36

5.1. Περιγραφή όλων των παραµέτρων που καθορίζουν τη Βασική Ενεργειακή
Κατανάλωση. Περιλαµβάνονται παράµετροι όπως καιρικές συνθήκες,
ώρες λειτουργίας κλπ. Περιγράφεται σαφώς ο τρόπος προσδιορισµού
κάθε παραµέτρου (µέτρηση, παρακολούθηση, υπολογισµός, δεδοµένα
κατασκευαστή, κλπ.).
5.2. Λεπτοµερής αναφορά των δεδοµένων για τον προσδιορισµό της βασικής
ενεργειακής κατανάλωσης :
• Παρακολουθούµενες παράµετροι
• Λεπτοµέρειες για τον παρακολουθούµενο εξοπλισµό (θέση, τύπος,
µοντέλο, κλπ)
• Πρόγραµµα δειγµατοληψιών και µετρήσεων
• Εξοπλισµός µέτρησης και παρακολούθησης (περιγραφή, διαδικασίες
βαθµονόµησης, σφάλµατα)
• Μορφή συλλογής δεδοµένων
• Αποτελέσµατα µετρήσεων

6. Μεθοδολογία υπολογισµού εξοικονοµήσεων ενέργειας
6.1. Λεπτοµερής περιγραφή της µεθοδολογίας ανάλυσης δεδοµένων πριν από
τους υπολογισµούς εξοικονόµησης ενέργειας.
6.2. Πηγές δεδοµένων και παραδοχών.
6.3. Τύποι και
ενέργειας.

τεχνικές

6.4. Προσαρµογές και
καταναλώσεων

λεπτοµέρειες

διορθώσεις

των

στα

υπολογισµών

επίπεδα

εξοικονόµησης

αναφοράς

ενεργειακών

6.5. Τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των εξοικονοµήσεων
κόστους καθώς και διαδικασία αναπροσαρµογής τους.

7. Εξοικονοµήσεις κόστους λειτουργίας και συντήρησης
7.1. Περιγραφή του τρόπου επίτευξης
λειτουργίας και συντήρησης.

των

εξοικονοµήσεων

κόστους

7.2. Περιγραφή της διαδικασίας υπολογισµού των εξοικονοµήσεων κόστους
λειτουργίας και συντήρησης.

8. ∆ιαδικασίες µέτρησης και επαλήθευσης
37

8.1. Περιγραφή των παραµέτρων που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας.
Για κάθε παράµετρο περιγράφεται ο τρόπος ποσοτικοποίησης (µέτρηση,
παρακολούθηση,
παραδοχές,
δεδοµένα
κατασκευαστή,
τεχνικοί
υπολογισµοί κλπ.)
8.2. Λεπτοµερής αναφορά των συλλεγόµενων δεδοµένων
• Παρακολουθούµενες παράµετροι
• Λεπτοµέρειες για τον παρακολουθούµενο εξοπλισµό (θέση, τύπος,
µοντέλο, κλπ)
• Πρόγραµµα δειγµατοληψιών και µετρήσεων
• Εξοπλισµός µέτρησης και παρακολούθησης (περιγραφή, διαδικασίες
βαθµονόµησης, σφάλµατα)
• Μορφή συλλογής δεδοµένων
• Αποτελέσµατα µετρήσεων
8.3. Περιγραφή της διαδικασίας ανάλυσης δεδοµένων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Α. Αναλυτικοί υπολογισµοί και αποτελέσµατα µετρήσεων
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Πραγµατική Εξοικονόµηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης
Περίοδος
Παρακολούθησης
Ενεργειακό προϊόν
α/α

Χρονικό
διάστηµα

Εγγυηµένη
Απόκλιση
Πραγµατική
Πραγµατική
Βασική
ενεργειακή εξοικονόµηση Εξοικονόµηση ενεργειακού
ενεργειακή
ενέργειας
Ενέργειας
οφέλους
κατανάλωση κατανάλωση
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
(1)

(2)

Ηλεκτρική ενέργεια
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Υγραέριο
Θερµική ενέργεια
Άλλο ενεργειακό
προϊόν
Σύνολα
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(3)=(1)-(2)

(4)

(5)=(3)-(4)

Γ. Πραγµατικό Οικονοµικό Όφελος Περιόδου Παρακολούθησης
Περίοδος
Παρακολούθη
σης
Ενεργειακό προϊόν
Χρονικό
α/α
διάστηµα

Πραγµατικό
οικονοµικό
όφελος από
εξοικονόµηση
ενέργειας
(ευρώ)

Πραγµατικό
οικονοµικό
όφελος από
εξοικονόµηση
κόστους
συντήρησης
και
λειτουργίας
(ευρώ)

Συνολικό
Πραγµατικό
Οικονοµικό
Όφελος
(ευρώ)

Εγγυηµένο
Οικονοµικό
Όφελος
(ευρώ)

Απόκλιση
οικονοµικού
οφέλους
(ευρώ)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)=(4)-(3)

Ηλεκτρική ενέργεια
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Υγραέριο
Θερµική ενέργεια
Άλλο ενεργειακό
προϊόν
Σύνολα
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∆. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας προσδιορισµού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος
Περίοδος
Παρακολούθησης

α/α

Χρονικό
διάστηµα

Συµβατικό
Οικονοµικό
Αντάλλαγµα
(ευρώ)

Συνολική Απόκλιση
Οικονοµικού
Οφέλους
(ευρώ)

(1)

(2)

Πραγµατικό Οικονοµικό
Αντάλλαγµα
(ευρώ)

(3)

= (1)+(2) εάν (2)<0
= (1) εάν (2)>0

* Συνολική Απόκλιση Οικονοµικού Οφέλους : το σύνολο των αποκλίσεων για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που
προκύπτει από τον πίνακα Γ.
* Για τον προσδιορισµό του Πραγµατικού Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, το Συµβατικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα
αποµειώνεται µε το σύνολο των αρνητικών αποκλίσεων οικονοµικού οφέλους που προσδιορίστηκαν στον
πίνακα Γ.
* Οι θετικές αποκλίσεις οικονοµικού οφέλους δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία προσδιορισµού του Πραγµατικού
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, δεδοµένου ότι τα πρόσθετα οικονοµικά οφέλη από υπερκάλυψη των
εγγυηµένων ανήκουν στον Πελάτη.
* Σε περίπτωση που το σύνολο των αρνητικών αποκλίσεων οικονοµικού οφέλους υπερβαίνει το Συµβατικό
Οικονοµικό Αντάλλαγµα, η προκύπτουσα διαφορά προσδιορίζεται ως οφειλή αποζηµίωσης της Επιχείρησης
Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον Πελάτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
(για την διενέργεια τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης
και την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεµάτων
στο πλαίσιο της Σύµβασης)

1. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(για τη διενέργεια των οικονοµικών συναλλαγών
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών)

1. Η καταβολή του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, καθώς και κάθε άλλη πληρωµή
που διενεργείται στο πλαίσιο της Σύµβασης από τον Πελάτη προς την
Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών, θα γίνονται σε πίστωση του ακόλουθου
τραπεζικού λογαριασµού.
Τράπεζα : …………………………….……………………………………………………………………………….
Αριθµός λογαριασµού : ………………………………………………………………………………………..
IBAN : …………………………………………………………………………………………………………………..

2. Η καταβολή αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλη πληρωµή που διενεργείται στο
πλαίσιο της Σύµβασης από την Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών προς τον
Πελάτη, θα γίνονται σε πίστωση του ακόλουθου τραπεζικού λογαριασµού.
Τράπεζα : …………………………….……………………………………………………………………………….
Αριθµός λογαριασµού : ………………………………………………………………………………………..
IBAN : …………………………………………………………………………………………………………………..
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