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Θεσσαλονίκη 26 Ιανουαρίου 2021

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχυδρ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
email

Αριθμ. Πρωτ.: 471

ης

: 26 Οκτωβρίου 3-5
: 546 26
: Α. Σαμαράς,
Α. Ιασωνίδης
: 2313 311 334
: efeteio.promithies@
thess-courts.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την κατάθεση οικονομικών προσφορών,
για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Δικαστικό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1) Το νόμο 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ
147Α/8-8-2016), όπως ισχύει.
2) Το με αριθμό πρωτ. 3722/12-10-2020 αίτημα της Υπηρεσίας μας, που
αφορά την υποβολή προϋπολογισμού απαιτούμενης δαπάνης για την
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Δικαστικό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης.
3) Την με αριθμό πρωτ. 21663/202015-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΖΨ46ΨΧΥΙ-ΙΔΕ)
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Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης
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4) Την ανάγκη έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο
του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της βέλτιστης χρήσης
των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης
κτιρίων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι το Εφετείο Θεσσαλονίκης, θα δέχεται οικονομικές προσφορές για την
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο του Δικαστικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, μέχρι του συνολικού ποσού των έξι χιλιάδων
οκτακοσίων είκοσι ευρώ (6.820,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2021
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00’ μεσημβρινή στο γραφείο 334 του 3ου ορόφου του
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου 3-5 ή ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση efeteio.promithies@thess-courts.gr
Οι προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και η μη συμμόρφωση των υποψηφίων
αναδόχων με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, θα
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται:
Η μελέτη και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 546 26,
συνολικών τετραγωνικών μέτρων 38.195,82 εκ των οποίων τα 29.241,75
απαρτίζουν κύριους χώρους και τα 8.954.07 βοηθητικούς. Οι εργασίες που θα
περιλαμβάνουν: 1) Την αποτύπωση σε σκαρίφημα όλων των αρχιτεκτονικών
και μηχανολογικών στοιχείων που απατούνται στη μελέτη. 2) Την μετατροπή
αυτών σε ψηφιακή μορφή. 3) Την χρησιμοποίηση λογισμικών εφαρμογών για
την περαίωση της μελέτης και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης. 4) Ό,τι άλλο είναι αναγκαίο και από πλευράς νομοθεσίας, για την
έκδοση και ισχύ του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο του
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο και ασφαλισμένο
προσωπικό, χωρίς να θίγονται φέροντα στοιχεία και να τηρούνται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αποφυγής οχλήσεων, τους κανόνες καλής
τέχνης και τεχνικής και τους κανονισμούς.
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Για την επιλογή του αναδόχου θα ληφθεί υπόψη το χαμηλότερο συνολικό
τίμημα.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί πριν την ημερομηνία της απόφασης
ανάθεσης να προσκομίσει:
-φορολογική ενημερότητα (για κεντρική διοίκηση)
-ασφαλιστική ενημερότητα
-πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτει ποιος/ποιοι
εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία ή

έναρξη δραστηριότητας για

ατομικές επιχειρήσεις.
-ποινικό/α μητρώο/α ανάλογα με τη νομική του μορφή (άρθρο 73 του Ν.
4412/2016).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την έκδοση και παράδοση του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση και παράδοση, του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην Υπηρεσία, τον έλεγχο και
παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή του παραπάνω πιστοποιητικού, την
έκδοση των σχετικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών στο ΤΑΧΔΙΚ, προς έκδοση των σχετικών ενταλμάτων
πληρωμής και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το ΤΑΧΔΙΚ. Ο ανάδοχος
επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις από της καθαρής αξίας, ο δε
φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Υπηρεσία.
Πληροφορίες στο Τμήμα: Ειδικό Γραφείο Προμηθειών του Εφετείου
Θεσσαλονίκης,

γραφείο

334,

3ος

όροφος

του

Δικαστικού

Μεγάρου

Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου 3-5.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ καθώς και στην
ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης και τέλος να τοιχοκολληθεί στο πίνακα
ανακοινώσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης
και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Χρήστος Νάστας

Πρόεδρος Εφετών

