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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην έκδοση 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το  κτήριο επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω 

στην Αθήνα (πρώην ξενοδοχείο ESPERIA), ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ, συνολικού προϋπολογισµού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 7.440,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που 

συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22 

Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή προσφοράς, για την έκδοση 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω 

στην Αθήνα (πρώην ξενοδοχείο ESPERIA), ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ, συνολικού προϋπολογισµού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί  περιγράφονται στο  

άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016  ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή 

ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων 

επιχειρήσεων, που προσφέρει τη σχετική υπηρεσία. Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων 

καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριµένα: 

Οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) θα πρέπει να είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 54 του Ν.4409/2016. Στο 

άρθρο 52 καθορίζονται οι τάξεις ενεργειακών επιθεωρητών και στην παράγραφο 3γ ορίζονται οι 

προϋποθέσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών οι οποίοι µπορούν να αναλάβουν κτήρια ή κτηριακές 
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µονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των 1000 τ.µ., Ενεργειακοί Επιθεωρητές τάξης Γ΄. Συγκεκριµένα 

αναφέρεται: 

«Γ’ Τάξη, όπου εντάσσονται: 

α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β’ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον 

δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης, 

β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος είναι ήδη 

εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν το δικαίωµα 

υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, εφόσον 

έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης ή 

εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές µονάδες µε συνολική επιφάνεια άνω 

των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων (250 τ.µ.) και στο σύνολο αυτών είκοσι χιλιάδες 

τετραγωνικά µέτρα (20.000 τ.µ.) ή επιθεωρήσεις σε συστήµατα θέρµανσης ή κλιµατισµού ισχύος άνω 

των πενήντα κιλοβάτ (50 kW) και στο σύνολο αυτών πέντε χιλιάδες κιλοβάτ (5.000 kW). 

γ. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν επιτύχει στην 

εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.δ. 100/2010 (Α’177). 

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Γ’ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ και Β’ 

Τάξης, καθώς επίσης και Γ’ Τάξης που αφορούν: 

α. σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών µέτρων 

(1.000τ.µ.), 

β. σε συστήµατα θέρµανσης µε συνολική θερµική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW), 

γ. σε συστήµατα κλιµατισµού µε συνολική ψυκτική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW)». 

  

Οι ενδιαφερόµενοι για την συµµετοχή τους οφείλουν να αποδείξουν, επί ποινή αποκλεισµού, την 

συµµόρφωσή τους στα παραπάνω και την ικανότητά τους να εκδώσουν το ζητούµενο 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών και να προσκοµίσουν οποιαδήποτε αντίγραφα εγγράφων τα οποία 

µπορούν να αποδείξουν την συµµόρφωση στις απαιτήσεις.   

 

Επισηµαίνεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν.4409/2016 για τα ασυµβίβαστα 

Ενεργειακών Επιθεωρητών ισχύει: 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή 

κτιριακή µονάδα εφόσον: 

α) συµµετείχε στη µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου 

είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, 

β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος ή συγγενής του έως β’ βαθµού ή 

νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος. 

2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο 

∆ηµόσιο ή ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

 

Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο και θα καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των ζητούµενων 

υπηρεσιών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

πρόσκλησης), είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.     



  

   

3 

 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο Φ.Π.Α., καθώς και 

η συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.  

 

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την 

Παρασκευή 09.12.2016 και ώρα 13:00 (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).       

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την Παρασκευή 09.12.2016 και ώρα 13:00 δεν θα λαµβάνονται 

υπόψη. 

Οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την έκδοση Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης για το  κτήριο επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω στην Αθήνα 

(πρώην ξενοδοχείο ESPERIA), ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, 

συνολικού προϋπολογισµού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά 

να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

 

Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού θα περιέχονται τα εξής: 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά 

περίπτωση - όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και 

επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

�  ότι ο προσφέρων διαθέτει εµπειρία και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο 

προσωπικό, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών 

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση προµηθειών από το ∆ηµόσιο 

 ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

� ότι έλαβε γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του κτηρίου 

 

Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

∆) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ή σχετικό έγγραφο  από το οποίο 

αυτό  να προκύπτει  

 

Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Παρασκευή 09.12.2016 και ώρα  

13:45 στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος 

ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις και έγιναν οι απαραίτητες 

αναρτήσεις στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 
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1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ:  

 

• η υπ’ αρ. 248/09-11-2016 (Α∆Α: ΩΑΗ7ΟΡΕ1-4ΤΜ, Α∆ΑΜ Έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήµατος: 

16REQ005405924) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 7.440,00 €, σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, στον ΚΑΕ:00100439.00 οικον. έτους 2016, για την 

έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο κτήριο της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω 

στην Αθήνα. 

• η απόφαση επί του 11 θέµατος της υπ’ αριθµ. 423/09-11-2016 (Α∆Α: 7AINΟΡΕ1-ΧΤ9) συνεδρίασης 

του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την οποία το ∆.Σ. αποφασίζει τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και τη δέσµευση συνολικού ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 7.440,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.    

• η υπ’ αριθµ. πρωτ. 302847/09-11-2016 έγγραφη εισήγηση της ∆/νσης Επιθεώρησης προς το ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α., µε την οποία καλεί να αποφασίσει για τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές (Α∆ΑΜ Πρωτογενούς 

Αιτήµατος:16REQ005361425). 

 

1. Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) 

 

Η πληρωµή της αξίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από 

τον  Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ή έργων & µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον 

απαιτείται, αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος 

απαιτείται κατά περίπτωση όπως νοµίµως  προβλέπεται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα  

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 

  γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του 

οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις   

  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

•••• Το/α τιµολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. –ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, 

της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 Ν.4013/2011 (Α.204) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει), για συµβάσεις που το συµβατικό αντάλλαγµα αυτών ισούται µε ή 

υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου όπως ισχύει κατά περίπτωση µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιµολογίου)  
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Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς υπογραφή  

σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή 

των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της 

σύµβασης και θα δεσµεύουν την επιχείρηση,  στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν 

σε αυτή. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται κατά τις εργάσιµες µέρες και 

ώρες από τους κάτωθι: 

• ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: από τις κ.κ. Ρ. Μιχαλοπούλου & Ε. Κατσαριώτη 

τηλ. 210 5217 304 /327 

• ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : από τους κ.κ. Κ. 

Καµπίτση &  Π. Μελισσουργό -τηλ.210-5217374/ 370 αντιστοίχως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείµενο της ζητούµενης εργασίας είναι η ενεργειακή επιθεώρηση, η αποτύπωση της 

ενεργειακής συµπεριφοράς του κτηρίου και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης. 

 

2. Περιγραφή κτηρίου 

 

Πρόκειται για αυτοτελές ακίνητο εννέα ορόφων στη συµβολή των οδών Σταδίου 22 και Εδουάρδου 

Λω στη περιοχή Κλαυθµώνος της Αθήνας εντός του οικοδοµικού τετραγώνου που  περιβάλλεται από 

τις οδούς Σταδίου, Εδουάρδου Λω, Πανεπιστηµίου και Κοραή (Ο.Τ. 66020).  

Το οικόπεδο όπου βρίσκεται το ακίνητο, είναι συνολικής επιφάνειας 1173,20 τετραγωνικών µέτρων.  

Το κτήριο ανεγέρθηκε µε την  υπ’ αριθµόν 9532/19.7.1959 άδεια οικοδοµής και αποτελείται  από 2 

υπόγεια , ισόγειο, εννέα ορόφους και δώµα. Το κτήριο χρησιµοποιούνταν  ως Ξενοδοχείο Ά τάξεως µε 

εξαίρεση τµήµα του ισογείου και υπογείου που αποτελούσαν χρήση  έξι καταστηµάτων.  

Τα καταστήµατα έχουν συνολική ισόγεια επιφάνεια 116,19 τετραγωνικά µέτρα µε πατάρι 52,10 

τετραγωνικά µέτρα  και υπόγειο 253,60 τετραγωνικά µέτρα .  

Με βάση την αρχιτεκτονική µελέτη και τεχνική έκθεση  του αρχιτέκτονα Ανδρέα Πλουµιστού που 

συντάχθηκε το έτος 1959 και εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ (αρ. έγκρ. 3742/14-5-1959): 

Το οικόπεδο έχει σχήµα ορθογωνικό και πρόσοψη 27,38 µέτρων επί της οδού Σταδίου και πρόσοψη 

43,87 µέτρων επί της οδού Εδουάρδου Λω . Οι επιφάνειες του κτιρίου  έχουν ως εξής : 

 

ΧΩΡΟΣ  Τετραγωνικά µέτρα (m
2
) µικτά 

ΥΠΟΓΕΙΟ 2 929,40 

ΥΠΟΓΕΙΟ 1(ξενοδοχείο   668,63 

ΥΠΟΓΕΙΟ 1(κατ/µατα) 253,60 

ΙΣΟΓΕΙΟ (ξενοδοχείο) 714,98 

ΙΣΟΓΕΙΟ (κατ/µατα) 116,19 και 52,10     πατάρι 

ΟΡΟΦΟΣ 1 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 2 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 3 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 4 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 5 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 6 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 7 1065,00   

ΟΡΟΦΟΣ 8 969,00   

ΟΡΟΦΟΣ 9 756,00   

∆ΩΜΑ 16,00 

Σύνολο 11.930,9 m
2
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Επίσης τον Μάιο του 2015 τακτοποιήθηκαν µε τον Ν.4178/13, οι παρακάτω χώροι: Οι χώροι που 

ρυθµίστηκαν αφορούν αυθαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν στο 2ο υπόγειο,1ο υπόγειο, Ισόγειο, 1ο 

Όροφο, 8ο Όροφο, 9ο Όροφο και στο ∆ώµα. Περισσότερα στοιχεία στην διάθεση των 

ενδιαφερόµενων. 

  

3. Σχετική Νοµοθεσία : 

• Ν . 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτιρίων και άλλες διατάξεις» 

•  Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) υπ'αριθµ. ∆6/Β/0 ικ.5825/30.3.2010 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010)\ 

•  Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.2.2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις 

• Το Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και 

εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού 

• Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ:  

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» 

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της 

θερµοµονωτικής επάρκειας των κτιρίων» 

ΤΟΤΕΕ 20701 -3/2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών» 

ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και 

εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» 

• Εγκύκλιος «Εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (οικ 

1603/4.10.2010) 

• Εγκύκλιος οικ 2366/05.01.2011 µε επιπλέον διευκρινήσεις 

• Εγκύκλιος "∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ" (οικ.2021 /14/6/2012) 

• Ν.4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και 

άλλες διατάξεις. 

 

4.  Παραδοτέα του έργου  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία, είναι και η συγκέντρωση όλων 

των απαραίτητων στοιχείων και η πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών, για την έκδοση του 

πιστοποιητικού (σχέδια, µελέτες, αυτοψία, εκτέλεση υπολογισµών, καταχώρηση στοιχείων στο 

αντίστοιχο λογισµικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, κατάταξη του ακινήτου σε ενεργειακή κατηγορία, κλπ.). 

Τα παραδοτέα του αναδόχου είναι: 

• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο θα εκδοθεί σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία για το κτίριο επί της οδού Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω. 

 Στο ΠΕΑ του κτηρίου ο Επιθεωρητής υποχρεούται στην παροχή συµβουλών για βελτιώσεις της 

 ενεργειακής απόδοσης και αναβάθµισης του κτηρίου µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων και 

 επεµβάσεων και θα παραδοθεί στην υπηρεσία σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα. 
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• Τεύχος Έκθεσης Ενεργειακής Επιθεώρησης, που θα περιλαµβάνει το σύνολο των 

στοιχείων-δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και το σύνολο του υλικού και των 

πληροφοριών που συλλέχθηκαν (πριν και µετά την επεξεργασία τους) για την 

συµπλήρωση του εντύπου της Ενεργειακής Επιθεώρησης, το οποίο θα παραδοθεί σε 

έντυπη µορφή σε δύο (2) αντίγραφα και σε επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή σε δύο (2) 

τεµάχια CD/DVD. 

 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστηµονική επάρκεια των παραδοτέων αυτών. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων ορίζεται στις 25 (είκοσι πέντε) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της υπογραφής της σχετικής σύµβασης ή της ανακοίνωσης 

κατακύρωσης στον προµηθευτή (εφόσον δεν απαιτείται η υπογραφή σύµβασης).  

 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας εφαρµόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του Ν. 4412/2016. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η ανάθεση της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα 

να ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που 

επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης το αργότερο µέσα σε πέντε  (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.  

3. Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τις ισχύουσες 

Προδιαγραφές από τη σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχη προµήθεια. Σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και 

επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

4. Ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να εκχωρεί τη σύµβαση και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώµατα 

και αξιώσεις του προς τρίτους µετά ή άνευ ανταλλάγµατος. 

5. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, θα γίνεται προσπάθεια 

συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, 

αρµόδια ∆ικαστήρια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

6. Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο, για παράβαση εκ 

µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και να αξιώσει την 

καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι 

οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος 

Α΄ του ανωτέρω νόµου. 

  



  

   

9 

 

Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. καθώς και η 

προσφερθείσα τιµή συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  

 

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.  

 

 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

Στοιχεία Προσφέροντος: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ...................................................................................................................................  

Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ.:  ………………………………………………………………………. 

Ταχ. ∆/νση:        ..........................................................................................................  

Τηλ.:                  .......................................................  

FAX:                  ......................................................  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕΑ(ΚΤΗΡΙΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΑΝ/ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ, ΑΘΗΝΑ) 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  

  χωρίς  ΦΠΑ(€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

Συµπεριλαµβανοµένου   ΦΠΑ(€) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΤΕΥΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

  

 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............ ………….2016 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

                                                       

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ &  ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 


