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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη                     

Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) για Κτίριο Ιδιοκτησίας ΜΤΝ 
 
 1.  Το  Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού προκειμένου να προβεί στην έκδοση 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που χρειάζονται για την εκμίσθωση 
του ακινήτου ιδιοκτησίας του επί της οδού Αθηνάς 6 και Αγίας Ειρήνης, Αθήνα   
συνολικού εμβαδού 2.668,42 τ.μ. , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει προσφορά για την 
παροχή υπηρεσιών έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.   
 
 2.  Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν τα φυσικά και τα νομικά 
πρόσωπα  οποιασδήποτε μορφής τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4409/2016. 
. 
3.   Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά 
τους, τα εξής δικαιολογητικά:  
 
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται  ότι αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
 
β. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών από τα 
αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης  
 
4.   Οι προσφορές που θα προσκομισθούν απαιτείται: 
 
 α. Να έχουν ισχύ για δύο (2) μήνες από την καθορισθείσα ως κατωτέρω 
ημερομηνία λήξης υποβολής τους.  
 
 β. Να έχουν λάβει υπόψη τις προβλεπόμενες κρατήσεις (Φ.Ε 8%  και 0,10% 
υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για συμβάσεις άνω των 2.500€ εκτός ΦΠΑ).  
 
 5.   Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να 
προσκομισθούν στην Υπηρεσία, 10 ημέρες  μετά την υπογραφή της 
σύµβασης.  



6.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως στο Μετοχικό 
Ταμείο Ναυτικού, οδός Γλάδστωνος 1-1α,  Αθήνα, Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας 
(Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2103322035, 2103322070) ενσφράγιστες 
προσφορές έως την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία λήξης 
προσφορών). 

 7.  Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

8.  Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

 9.  Το ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει την παρούσα 
διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς 
να υποχρεούται στην αποζημίωση των συμμετεχόντων για οποιαδήποτε 
τυχόν δαπάνη έχουν καταβάλει για την υποβολή της προσφοράς τους. 

 10.  Οι υποψήφιοι απαιτείται όπως πραγματοποιήσουν αυτοψία στο 
ανωτέρω ακίνητο προκειμένου να μορφώσουν άποψη σχετικά με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά, τη θέση και την σημερινή του κατάσταση.  

   

                                                                            O Γενικός Διευθυντής  

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος  Π.Ν. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


