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1. Ειςαγωγή 

 

Μετά τθν άγονθ κατάλθξθ τθσ από 05.08.2013 διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν 

πρόςλθψθ υμβοφλου για τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ Πιςτοποιθτικϊν Ενεργειακισ Απόδοςθσ 

(Π.Ε.Α.), το Σαμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. (Σαμείο) 

επικυμεί με τθν παροφςα πρόςκλθςθ να επαναπροκθρφξει   το ζργο τθσ ςφνταξθσ και 

ζκδοςθσ ΠIΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΙΡΙΩΝ  (Π.Ε.Α)   για τα 28 ακίνθτα 

του διαγωνιςμοφ που αφορά ςτθν πϊλθςθ ακινιτων του ΣΑΙΠΕΔ και ςτθν εκμίςκωςι τουσ 

ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, με τροποποίθςθ κάποιων όρων. 

1.1 φμφωνα με το Ν.3986/2011, το ΣΑΙΠΕΔ ζχει αναλάβει, ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ Αποκρατικοποιιςεων του ν. 3985/2011 «Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο 
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2012-2015», τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 
ιδιωτικισ περιουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κακϊσ και περιουςιακϊν ςτοιχείων 
Νομικϊν Πρόςωπων Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ι δθμοςίων επιχειριςεων, των οποίων το 
μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Δθμόςιο ι ςε Ν.Π.Δ.Δ.  

1.2 τα ακίνθτα προσ αξιοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςυγκαταλζγεται 
χαρτοφυλάκιο 28 δθμοςίων κτιρίων με ςκοπό τθν πϊλθςθ και επαναμίςκωςθ τουσ από το 
Ελλθνικό Δθμόςιο. Σα εν λόγω ακίνθτα ζχουν μεταβιβαςκεί ςτο ΣΑΙΠΕΔ δυνάμει των υπ’ 
αρικμ. 186/6.9.2011 (ΦΕΚ 2061/Β/16.9.2011), υπ’ αρικμ. 202/21.2.2012 (ΦΕΚ 
656/Β/7.3.2012) και υπ’ αρικμ. 224/5.11.2012 (ΦΕΚ 3006/Β/12.11.2012) Αποφάςεων τθσ 
Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων, κακϊσ και του ν. 
4093/2012 άρκρο πρϊτο, παρ. Δ, υποπαρ. Δ2 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012), εφαρμοηόμενων 
των διατάξεων του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

1.3 Ειδικότερα, τα προαναφερόμενα ακίνθτα εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

  Κτίρια Διεύθυνση 
Επιυάνεια 
(τ.μ.) 

1 Κηίξην Γηνίθεζεο Λ.Θεβώλ 196-198, Ρέληεο 42.295,91 

2 
Γεληθή Γξακκαηεία 
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ Θεζζαινλίθεο θαη Υαλδξή, Μνζράην 29.669,41 

3 
Γηεύζπλζε Δγθιεκαηνινγηθώλ 
Δξεπλώλ Αζελώλ θαη Αληηγόλεο 4-6, Αζήλα 32.046,98 

4 
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 
(ΔΛΣΑΣ) Πεηξαηώο θαη Δπωληηώλ, Πεηξαηάο 21.255,66 

5 Γεληθή Γξακκαηεία Σύπνπ Φξαγθνύιε 11, Καιιηζέα 16.586,02 

6 
Αξρεγείν Αζηπλνκίαο 
Θεζζαινλίθεο Μνλαζηεξίνπ 326, Θεζζαινλίθε 27.256,40 

7 Σκήκα Αιινδαπωλ Αηηηθήο Λ. Πέηξνπ Ράιιε 24, Αζήλα 24.249,50 

8 Αξρεγείν Αζηπλνκίαο έξξεο 
Γ. Παπαλδξένπ θαη Θεζζαινλίθεο, 
έξξεο 2.647,46 

9 
ΓΟΤ Ξάλζεο Α θαη Β θαη 
Υεκείν Ξάλζεο Μεζνινγγίνπ 13, Ξάλζε 7.433,25 

10 ΓΟΤ Αζελώλ Α' Αλαμαγόξα 6-8, Οκόλνηα, Αζήλα 3.312,94 

11 ΓΟΤ Αζελώλ ΙΕ Γακάξεωο 173-175, Αζήλα 3.347,85 



12 ΓΟΤ Κνξίλζνπ Β' Παηξώλ 84 Αγ.Γεώξγηνο Κόξηλζνο 4.211,26 

13 ΓΟΤ Υαιθίδαο Β' Γεκ θνύξα, Υαιθίδα 3.662,59 

14 ΓΟΤ Ακπεινθήπωλ 
Καξανιή Γεκεηξίνπ 13-15, 
Θεζζαινλίθε 4.010,06 

15 ΓΟΤ Αιεμαλδξνύπνιεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 2, Θεζζαινλίθε 3.001,42 

16 ΓΟΤ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 
Πξηγθίπηζζαο Όιγαο θαη Πξηγθίπηζζαο 
νθίαο, Άγηνη Αλάξγπξνη 3.478,30 

17 ΓΟΤ Παιιήλεο 
Δζληθήο Αληηζηάζεωλ θαη Γεξβελαθίωλ 
43, Παιιήλε 2.654,70 

18 ΓΟΤ Αζελώλ ΙΘ' Δπειπίδωλ θαη Λεπθάδνο 47Α, Αζήλα 2.889,98 

19 ΓΟΤ Γιπθάδαο Γνύλαξε 227, Γιπθάδα 2.328,00 

20 ΓΟΤ Υνιαξγνύ Δι.Βεληδέινπ 100, Υνιαξγόο 1.953,78 

21 ΓΟΤ Κεθηζηάο Αραξλώλ 43, Κεθηζηά 2.958,04 

22 
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξύζκηζεο  Βαζ. νθίαο 15, Αζήλα 7.567,62 

23 Αξρεγείν Αζηπλνκίαο Αζελώλ Αιεμάλδξαο θαη Γεκεηζάλαο, Αζήλα 39.875,75 

24 Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Μεζνγείωλ 96, Μαξνύζη 12.456,47 

25 Τπνπξγείν Τγείαο Λ.Κεθηζίαο 39, Μαξνύζη 28.856,50 

26 Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο Σζόρα 16, Αζήλα 8.805,22 

27 Τπνπξγείν Παηδείαο Α.Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη 38.610,92 

28 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ Μπνπκπνπιίλαο 20-22, Αζήλα 5.307,73 

  ΣΥΝΟΛΟ   382.730 

 

2. Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ – Ζργο προσ ανάθεςη  

2.1 Σο προσ ανάκεςθ ζργο αφορά ςτθ ςφνταξθ και ζκδοςθ Π.Ε.Α., ςε εφαρμογι και 
εκτζλεςθ των άρκρων 14 και 15 τθσ Απόφαςθσ Δ6/Β/οικ5825/ ΦΕΚ 407/9-4-10 και των 
ςχετικϊν διευκρινιςτικϊν Εγκυκλίων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ. 

2.2  υγκεκριμζνα τονίηεται ότι τα εν λόγω Π.Ε.Α. πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του ΠΔ 100 (ΦΕΚ 177/ 6-10-10). Εκτόσ από τθν ζκδοςθ 
του Π.Ε.Α ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε κτίριο και τεφχοσ με ςτοιχεία που 
τεκμθριϊνουν τα μεγζκθ που χρθςιμοποιικθκαν ςτουσ υπολογιςμοφσ. 

2.3 Σο ΣΑΙΠΕΔ κα διακζςει ςτον Ανάδοχο τισ Εκκζςεισ Σεχνικϊν και Νομικϊν Ελζγχων που 
ζχουν ςυνταχκεί για κάκε ζνα από τα κτίρια. Οποιοδιποτε επί πλζον ςτοιχείο ικελε 
απαιτθκεί για τθ ςφνταξθ των Π.Ε.Α., θ  εξεφρεςι του  κα αποτελεί υποχρζωςθ του 
Αναδόχου.    

3. Απαιτούμενα προςόντα  

3.1 Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να είναι Ενεργειακοί επιθεωρητζσ Β' τάξησ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 5 του ΠΔ 100 (ΦΕΚ 177/ 6-10-10) ι Προςωρινοί Ενεργειακοί επιθεωρητζσ Β' 
τάξησ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ΠΔ 100 (ΦΕΚ 177/ 6-10-10), οι οποίοι είναι ταμειακά 
ενιμεροι και εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. Ειδικότερα, κα πρζπει να:  

- Τποβάλλουν «εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ» αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα Σράπεηασ ι 
εναλλακτικά του ΣΜΕΔΕ, ςυνολικοφ  φψουσ  30.000 ευρϊ. Διευκρινίηεται  ότι θ εγγυθτικι 
επιςτολι  κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν.  

-Επαρκι Εμπειρία ςτθν ζκδοςθ ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν, αποδεικνυόμενθ με Πίνακα 
των Π.Ε.Α. που ζχει ςυντάξει, ςυνοδευόμενθ από Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 
ακρίβειασ των ςτοιχείων του. 



- Εξειδικευμζνθ Εμπειρία ςτθν ζκδοςθ ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν ςε μεγάλα κτίρια 
γραφείων που αποδεικνφεται με τθν ζκδοςθ, εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ, ενόσ (1) 
τουλάχιςτον ενεργειακοφ πιςτοποιθτικοφ ςε (1) κτίριο γραφείων με επιφάνεια 
κερμαινόμενων χϊρων ίςθ ι μεγαλφτερθ με 10.000μ2. Η εμπειρία αυτι κα πρζπει να 
αποδεικνφεται με αντίγραφο του/των πιςτοποιθτικϊν ι αντίγραφο τθσ ςελίδασ 
οριςτικοποίθςθσ των πιςτοποιθτικϊν που ζχουν εκδοκεί. 

- Αςφάλιςθ Επαγγελματικισ Ευκφνθσ Μθχανικοφ, φψουσ  τουλάχιςτον 2.000.000 ευρϊ θ 
οποία κα ζχει ιςχφ 2 ετϊν. Η ςφναψθ του ςχετικοφ ςυμβολαίου κα πρζπει να 
πραγματοποιθκεί εντόσ  10 εργάςιμων θμερϊν από  τθν ανάδειξθ του αναδόχου.  

3.2 Ο Ανάδοχοσ κα οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το  Ν. 3049/2002 
και ιδίωσ τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ του επαγγζλματόσ του και το επαγγελματικό 
απόρρθτο, ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ ςυνεργαςίασ του με το ΣΑΙΠΕΔ. 

4. Διαδικαςία Επιλογήσ 

4.1 Η ανάκεςθ κα γίνει κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 3.3 του Κανονιςμοφ Όρων και 
Διαδικαςιϊν Ανακζςεων και Προμθκειϊν του Σαμείου, ο οποίοσ προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 4 του άρκρου 8 του ν. 3986/2011, καταρτίςτθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο 
του Σαμείου, τροποποιικθκε και εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 
2/34294/0025/11.05.2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β’ 1695/16.05.2012).  

4.2 Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία κα οριςτεί από το Διευκφνοντα φμβουλο του 
Σαμείου, κα παραλάβει και αξιολογιςει τισ εγκφρωσ υποβλθκείςεσ προςφορζσ. Η 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο υπό ςτοιχείο 3.1 
κριτιρια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, κακϊσ και τα κριτιρια που τίκενται ςτο άρκρο 7 παρ. 
5 του ν. 3049/2002. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μπορεί να ηθτά διευκρίνιςθ, ςυμπλιρωςθ, 
προςαρμογι ι βελτίωςθ των προςφορϊν.  

4.4 Προχπολογιςμόσ: Η μζγιςτθ  αμοιβι για τθν ζκδοςθ των ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν 
δεν μπορεί να ξεπεράςει το ποςόν των 160.000 ευρϊ, πλζον ΦΠΑ. τθν αμοιβι αυτι δεν 
περιλαμβάνονται οι κατά νόμο προβλεπόμενεσ κρατιςεισ που κα προκφψουν. το τίμθμα  
περιλαμβάνονται  όλα τα ζξοδα (οδοιπορικά, αμοιβζσ προςωπικοφ κλπ.) που κα 
απαιτθκοφν. 

4.5 Διάρκεια ςφμβαςθσ: Η ζκδοςθ των ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν πρζπει να ολοκλθρωκεί 
εντόσ  2 μθνϊν από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ του ζργου.  

4.6 Σο Σαμείο διατθρεί τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευχζρεια να ακυρϊςει, αναςτείλει, 
τροποποιιςει ι μετακζςει χρονικά τθν παροφςα διαδικαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ενθμζρωςθ, κακϊσ και να διακόψει διαπραγματεφςεισ ι ςυνομιλίεσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο, χωρίσ καμία ευκφνθ ζναντι των ςυμμετεχόντων ι / και τρίτων προςϊπων.  

4.7 Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ, μαηί με όλα τα 
ανωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία, δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ, αποκλειςτικά με μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ: info@hraf.gr, με τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ YNTAΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΠIΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΣΙΡΙΩΝ  (Π.Ε.Α)   ΓΙΑ 28 ΑΚΙΝΗΣΑ ΣΟΤ ΣΑΙΠΕΔ». Οι υποψιφιοι, 
εάν επικυμοφν, μποροφν ςυμπλθρωματικά και πζραν τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ, να 
υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ και ςε ζγχαρτθ μορφι ςτα γραφεία του Σαμείου , οδόσ 
Κολοκοτρϊνθ 1 και ταδίου, Ακινα, ΣΚ 10562 , 7οσ Όροφοσ.  

4.7 Οι προςφορζσ κα πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι και τθν 11θ επτεμβρίου 
2013, ϊρα 17:00. 


