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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα,    09/04/2012    
ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ             Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ               Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 
Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ              Α.∆.Α.  Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5                                                        
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ                                  
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
Ταχ. ∆/νση    : Μάρνη 22,  Αθήνα                   

 Ταχ. Κώδικας: 104 33                                           
Πληροφορίες : Β. Πολίτη                              
Τηλέφωνο      : 210 5217 312 

 Fax                 : 210 5217 315   
         Τεχν. Πληρ    : Λούβαρης Β. 
 Τηλέφωνο      : 210 5217 350 
 Fax                 : 210 5217 365   
                                                             

     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/2012 
        ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 « ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & 

Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4014/2011 (ΚΕΦ. Β’) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 60.000,00 € 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1  Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) 

«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

1.2   Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.3 Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Νοεµβρίου 2005».  

1.4 Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη των 

δηµοσίων συµβάσεων -  Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
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Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

1.5 Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές». 

1.6  Του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/22-11-2010 τ. Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες »  

1.7  Του Ν. 3655/2008 «∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος Κοινωνικής 

Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 

1.8    Του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 

εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 

1.9  Του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/21-09-2011 τ. Α΄ ), ΚΕΦ. Β’ «Ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε 

δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 

1.10 Του Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/13-02-2012 τ. Α’)  «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση 

µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

1.11  Του Ν 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/29-02-2012 τ. Α’), άρθρο 7 «Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 4013/2011, του 

ν. 4014/2011 και του ν. 3833/2010». 

1.12 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ. 268/31-12-2011 τ. Α’) άρθρο 4 «Ρυθµίσεις επειγόντων 

θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

2.  Τις αποφάσεις: 

2.1 Την υπ’ αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

2.2 Την υπ’ αριθµ. 136/30-06-2011 θέµα 19ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. «Συγκρότηση επιτροπών 

διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 2011-2012». 

2.3  Την απόφαση µε αριθµ. 1 (Φ.Ε.Κ. 2167/27-09-2011 τ. Β’ ) άρθρο 1  «∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη στη ρύθµιση (δικαιολογητικά υπό στοιχεία α’, γ’ και δ’ της 

παρ.2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011)». 

2.4 Την απόφαση 175/22-03-2012 θέµα 8ο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. για την έγκριση διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για τη Β’ Φάση της ρύθµισης πολεοδοµικών 

υπερβάσεων – αυθαιρέτων επί του ακινήτου. 
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2.5 Την απόφαση ανάληψης µε αριθµ. πρωτ. 200/22-03-2012 και Α.∆.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-Ι∆0 για την πληρωµή 

της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. οικονοµικού έτους 

2012 στον ΚΑΕ: 0412 «Αµοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελµατία», που καταχωρήθηκε µε α/α  209 στο Βιβλίο Εγκρίσεως και Εντολών Πληρωµής της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. 

2.6 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων 

του Ν. 2286/1995. 

3. Της εγκυκλίου αρ. 13 µε αρ. πρωτ. 44423/13-10-2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, Γενική ∆ιεύθυνση 

Πολεοδοµίας, ∆ιεύθυνση Ο.Κ.Κ.  «∆ιευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 4014/2011 – Φ.Ε.Κ. 209 

Α’ (νέες ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα κτίσµατα). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου, 

που θα αναλάβει το έργο: 

«Ρύθµιση αυθαιρέτων κατασκευών στο ακίνητο πρώην ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω στην Αθήνα, βάσει του ν. 

4014/2011 (Κεφ. Β’), προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α.» όπως 

αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 

αυτής, σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

 

1. ΕΙ∆ΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση της Β’ φάσης για τη Ρύθµιση αυθαιρέτων κατασκευών στο 

ακίνητο ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν., πρώην ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, επί της οδού Σταδίου 22 & 

Εδουάρδου Λω στην Αθήνα, σύµφωνα µε το  Ν. 4014/2011 (Κεφ. Β’), όπως ισχύει και 

συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 24 παρ. β του νόµου αυτού, 

προκειµένου να εκδοθεί βεβαίωση ρύθµισης αυθαιρέτου για το εν λόγω ακίνητο µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία, που ορίζεται στο Ν. 4038/2012 άρθρο 4 παρ.1γ, ήτοι 30/05/2012. 

Τα δικαιολογητικά της Α’ φάσης έχουν υποβληθεί πριν τις 28/02/2012 από εξουσιοδοτηµένο 

µηχανικό.   

Ο φάκελος των δικαιολογητικών της Α’ φάσης βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων που θα 

λάβουν µέρος στο διαγωνισµό αυτό. 
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2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
& ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Τ.Α.Α., 
Μάρνη 22,  2ος όροφος αίθουσα 
∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

20/04/2012, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/04/2012, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00  

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της τριµελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α. που ορίστηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 

136ης/30-06-2011 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  στις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. οδός 

Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του ∆.Σ.  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες, δεν 

λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.     

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον του ΦΠΑ. 

Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται, όλες οι εργασίες που απαιτούνται και 

βαρύνουν τον προϋπολογισµό δαπανών του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν. έτους 2012.  

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  
Οι προσφορές εκείνων που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα υποβάλλονται µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο και θα επιδίδονται στην επιτροπή την ηµέρα και ώρα που θα γίνεται ο 

διαγωνισµός, πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά.  

Οι προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη (ώρες γραφείου), της ηµεροµηνίας διενέργειας 

του διαγωνισµού, δηλ. µέχρι την Πέµπτη, 19/04/2012 και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού  

αυτού, στις 20/04/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στον τόπο διενέργειας του διαγωνισµού 

αυτού, όπου δικαιούται  να παρίσταται  εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπος  του κάθε  συµµετέχοντος. 

 

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό. 
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• Ο αριθµός της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

  1.   Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (πρωτότυπα και αντίγραφα). 

2. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του 

συµµετέχοντος (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

- Η οικονοµική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφηµένη και θα έχει συνταχθεί στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισµού, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχούσα διόρθωση, να τη 

µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή 

διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της πιο πάνω επιτροπής. 

- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

- Προσφορά για µέρος της ανάθεσης του έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται επίσης ως 

απαράδεκτη. 

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό, για εκατόν είκοσι 

(120) ηµερολογιακές ηµέρες  από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και 

για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 
 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν όλα τα πιστοποιηµένα µε κωδικό πρόσβασης 

Μέλη του ΤΕΕ ή Τεχνολόγοι εγγεγραµµένοι στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ. 
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5.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
5.1 Οι συµµετέχοντες στον παρόντα διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά 

τους, τα εξής: 

Α.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

� Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 

� Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

� Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για οποιοδήποτε λόγο. 

Β.   Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Π.∆ 118/07 ( ΦΕΚ  150/07 τ. Α’), ανάλογα µε 

την κατηγορία που εµπίπτει ο κάθε συµµετέχων  και συγκεκριµένα: 

- Φυσικά πρόσωπα  - Έλληνες πολίτες:  ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   

- Φυσικά πρόσωπα  - αλλοδαποί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 

- Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 

- Συνεταιρισµοί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 

- Ενώσεις προµηθευτών: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 

 

Γ. Εφόσον οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό λαµβάνουν µέρος µε αντιπρόσωπο, υποβάλλουν µαζί 

µε την προσφορά τους, παραστατικά εκπροσώπησης του. 

 

5.2 Εναλλακτικά, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν µε την προσφορά τους 

υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για τα  δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Π.∆ 118/07, άρθρο 6  § 1, εδάφιο β. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι 

υποχρεωµένος το αργότερο εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης αυτής, προκειµένου να ελεγχθούν από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού και στη συνέχεια να κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού αυτού στο µειοδότη.   

 

5.3 Η µη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν,  συνιστά  λόγο αποκλεισµού 

από το διαγωνισµό.  
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5.4 Για τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω  και τα  αναγραφόµενα  στο  άρθρο 7 

του Π.∆.  118/07.  

5.5 Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5.6 Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται 

κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007. 

 
 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

• Η τιµή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί σε ΕΥΡΩ και θα αφορά στο σύνολο του έργου, το 

οποίο αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Α, της παρούσας διακήρυξης. 

• Προσφορές που δεν δίνουν τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόµισµα ή που δίνουν τιµή µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•  Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα 

αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το έργο, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι 

περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

• Οι  κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο θα υπολογιστούν στο καθαρό προ ΦΠΑ ποσό 

του τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών που θα εκδοθεί. Συγκεκριµένα, θα παρακρατηθεί φόρος σε 

ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου Π.Υ. 

 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού θα ακολουθήσει την πιο κάτω διαδικασία: 

Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και µονογράφει 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Επίσης µονογράφει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών. 

Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µόνο εκείνων, που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη  

διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές  δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις 20/04/2012 

ηµέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών 

όπως προαναφέρθηκε. 

Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής και για το λόγο 

αυτό, λαµβάνονται κυρίως υπόψιν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.  

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισµού αυτού και αφορά στο συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή εκ των 

συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της  διακήρυξης.  Ισότιµες  θεωρούνται  οι  προσφορές  µε  την  αυτή  

ακριβώς  τιµή  και  που  είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, για τη διενέργεια και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού αυτού. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η πρόταση της επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, για κατακύρωση του 

διαγωνισµού στο µειοδότη, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 5 αυτής της 

διακήρυξης, σε ό,τι αφορά τα ζητούµενα δικαιολογητικά.   

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο µπορεί επίσης να 

ακυρώσει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό, αν κατά την άποψη του η τιµή που επιτεύχθηκε είναι 

ασύµφορη για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

9.1 Η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και ανάθεσης του έργου θα 

ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει 

µε επιφύλαξη της προϋπόθεσης του άρθρου 5.2 της παρούσας διακήρυξης, µέσα σε 10 ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
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προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας του έργου 

χωρίς τον ΦΠΑ, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του υπογράφοντος τη 

σύµβαση. 

 

9.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και ανάθεσης του 

έργου, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 

 

9.3 Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει στην προθεσµία που τάχθηκε 

πιο πάνω να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.   

 

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

\Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον 

οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η 

απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης 

• Τον εκδότη 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.) 

• Τον αριθµό της εγγύησης 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

και τον ΑΦΜ 

• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης: «Ρύθµιση αυθαιρέτων κατασκευών στο 

ακίνητο πρώην ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. επί της οδού Σταδίου 22 

& Εδουάρδου Λω στην Αθήνα, βάσει του ν. 4014/2011 (Κεφ. Β’)» 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης του έργου) 
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Τους όρους ότι: 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να 

γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 
 

10.1   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

10% της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα 

παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκκαθάριση των τυχών 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

 
 
 
 
11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

11.1  Ο Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, να υπογράψει τη 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. 

 

11.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 

από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί πληµµελώς τις υποχρεώσεις του ή 

παραβεί  τους όρους της υπογεγραµµένης  σύµβασης. 
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11.3 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

 

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε σε έναν από τους υπολοίπους που είχαν λάβει 

µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία εις βάρος του E.T.A.A. 

ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο 

καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα ανάθεση, 

σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 

 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα.  

 

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται 

µε τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, 

λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των 

προδιαγραφών του υπό εκτέλεση έργου, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  

 
12. ΠΛHΡΩΜΗ 
 

Η καταβολή της αµοιβής του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ, µετά την οριστική παραλαβή του έργου 

από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή παραλαβής και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα 

πληρωµής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ο δικαιούχος θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό των 

Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών που θα εκδοθούν. 

• Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισµό δαπανών του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. Το ποσό 

έχει δεσµευτεί µε την υπ’ αριθµ. 200 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε ηµεροµηνία 22/03/2012 

και Α.∆.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-Ι∆0. 

• Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α)  Φορολογική ενηµερότητα. 

  β)  Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

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

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
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• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α – Τ.Α.Ν. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31 

Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ.  ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 

συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη σχετική σύµβαση ανάθεσης του 

έργου, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή 

των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι όροι της διακήρυξης αυτής, καθώς και της σύµβασης που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο, είναι 

ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που υπολογίζονται σαν 

ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της σύµβασης και την έκπτωση του 

Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του 

κοινοποιηθεί νόµιµα. 

 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε : 

Α) Την περιγραφή του έργου και των ζητούµενων υπηρεσιών - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Β) Τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.) 

Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα : 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  
            ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ   
            ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
 

 

 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τµήµα Προµηθειών 

του Ε.Τ.Α.Α,  κα Πολίτη Β., Μάρνη 22, 1ος όροφος,  αρ. τηλεφώνου: 210 5217312, αρ. 

τηλεοµοιότυπου (fax): 210 5217315. 

 Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο του Ε.Τ.Α.Α. κος Λούβαρης Ε., Μάρνη 

22, ηµιώροφος, αρ. τηλεφώνου:210 5217350, αρ. τηλεοµοιότυπου (fax): 210 5217365. 

 

Ο ΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Προϋπολογισµός δαπάνης 60.000,00 € πλέον του 
νοµίµου Φ.Π.Α.  

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.                                                                    
                      
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

Φόρος  Παροχής Υπηρεσιών 8% 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την 
πραγµατοποίηση του παρόντος έργου είναι αυτές 
που αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 24 του 
Ν. 4014/2011, παρ. 2 και 3, σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
της 31/12/2011 «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων 
θεµάτων εφαρµογής του ν.4014/2011» (Φ.Ε.Κ. 
268/31-12-2011 τ. Α’), που αφορούν στην 
υλοποίηση της Β’ φάσης για τη ρύθµιση των 
αυθαιρέτων κατασκευών στο ακίνητο πρώην 
ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Α.Ν. επί της οδού Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω 
στην Αθήνα και συγκεκριµένα: 
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 εδ. ββ του άρθρου 24 
του Ν.4014/2011: 
«…εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή 
χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια 
κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια 
συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής 
πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών 
λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά 
καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς 
οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια 
βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, 
εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε. 
που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄: 
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 Μελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου 
µηχανικού, η οποία θα περιλαµβάνει: 
 i) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων και 
διάταξης του φέροντα οργανισµού 
 ii)  αποτίµηση της ποιότητας των υλικών του 
φέροντα οργανισµού  
iii)  µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη 
στάθµη επιτελεστικότητας (σεισµικός 
συντελεστής)  
iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, 
εάν απαιτείται 
v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό 
συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής 
του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης. 
 
Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης 
δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δηµόσια 
αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. 
Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δηµόσια 
έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα 
αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. 
Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση 
κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρµόδιου 
µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο 
του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον 
υπάρχουν. 
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 εδ. β του άρθρου 24 του 
Ν.4014/2011 «…απαιτείται τεχνική έκθεση που 
συµπληρώνεται από αρµόδιο µηχανικό»: 
Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνεται η περιγραφή 
της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης 
χρήσης και το εµβαδόν της και η χρήση της, 
καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για 
κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη (όπως 
στεγάσεις και επικαλύψεις από λαµαρίνα, 
σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). 
Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται 
φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, 
αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού 
διαγράµµατος της αδείας, της κάτοψης του 
ορόφου, όπου εµφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή 
για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθµίσεις 
του παρόντος και τα σχέδια τοµής σε κλίµακα 1: 
100. 
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 Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 24 του 
Ν.4014/2011: «Τα υπό β΄ δικαιολογητικά 
υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τις 
30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα 
δικαιολογητικά στην αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία εντός 15 ηµερών. Η αρµόδια 
πολεοδοµική υπηρεσία διαπιστώνει µόνο την 
πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών…». 
 
Σύµφωνα µε την παρ.1 εδ. γ του άρθρου 4 της 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ. 
268/31-12-2011) ορίζεται ότι: 
«Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του 
ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του 
ν.4014/2011 για όλες τις υποβαλλόµενες µετά τις 
31.12.2011 αιτήσεις, είναι ένας µήνας από την 
υποβολή τους. Για τις υποβαλλόµενες, από 
01.12.2011 µέχρι 28.02.2012, αιτήσεις, η 
προθεσµία του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του 
άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται 
µέχρι την 30.05.2012». 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών 
πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο 
µέχρι τις 30/05/2012.  

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
(ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΑ, ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & 
Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ, ΑΘΗΝΑ)  

 
Το κτήριο θα είναι ανοικτό για επιτόπια επίσκεψη 
κατά τις ηµέρες από Μ. Τρίτη 10/04/2012 έως 
και Πέµπτη 19/04/2012 και ώρες 10:00 έως 
12:00 καθηµερινά, εκτός εορτών και αργιών. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.  
………………………………. 
 …………………………… 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 
µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… 
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε την µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο    /2012  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΣΕΙ Ν. 4014/2011» 

 

Στην Αθήνα σήµερα, …………………………………..µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων:  

Α) Του Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, µε την 
επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Α.Ν.), το οποίο θα αναφέρεται στη συνέχεια «Αναθέτουσα Αρχή», έχει Α.Φ.Μ. 998146384, 
υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που στην παρούσα  ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. και  

Β)Του………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

που έχει έδρα επαγγελµατικής δραστηριότητας στην οδό …………………………………….Τ.Κ. 
…………τηλ. ……………….., µε Α.Φ.Μ. ..………….., ∆.Ο.Υ…………….  και Α.Μ. ΤΕΕ: 
…………………………………  

και καλείται στο εξής “Ανάδοχος”, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω:  

 Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. Αργυρίου 
Ζαφειρόπουλου, µε την ιδιότητα που του εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα από πρόχειρο 
διαγωνισµό, προϋπολογισµού έως 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. για την ανάθεση του έργου 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΣΕΙ Ν. 4014/2011», που 
διενεργήθηκε στις …………………, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του …ου 
θέµατος της …..ης/…-…-2012                              συνεδρίασής του, από την επιτροπή διενέργειας 
πρόχειρων διαγωνισµών, όπως αυτή ορίστηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 136ης /30-
06-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. και µετά : 

Α)  Την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του   ου θέµατος                  
της                ης /                 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  και  

Β) Την απόφαση δέσµευσης πίστωσης µε αρ. πρωτ. 200/22-03-2012  µε Α.∆.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-Ι∆0, 
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών στον  Κ.Α.Ε.  0412 «Αµοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία» οικ. έτους 2012, που καταχωρήθηκε µε α/α 209 
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών 

στο δεύτερο συµβαλλόµενο, το πιο πάνω έργο και αυτός/αυτή αναλαµβάνει να το 
διεκπεραιώσει, όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα περιλαµβάνει την από µέρους του Αναδόχου εκτέλεση των 
εργασιών που αναφέρονται στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή του έργου, στο Παράρτηµα Α’ της 
διακήρυξης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης έργου. 
Αναλυτικά, το έργο θα είναι σύµφωνο µε την ακόλουθη τεχνική περιγραφή, η οποία περιλαµβάνει 
τις πιο κάτω εργασίες: 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1. Με το παρόν συµφωνητικό η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο κι αυτός αναλαµβάνει 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά µε τη ρύθµιση των αυθαίρετων κατασκευών 
στο ακίνητο πρώην ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., επί της οδού Σταδίου 
22 & Εδουάρδου Λω στην Αθήνα, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο Β’ του Ν. 
4014/2011. 

 
2. Οι εργασίες, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Β’ φάσης του ανατιθέµενου έργου 
αναλυτικώς είναι: 

i. ∆ιενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο. 
ii.  Σύνταξη τεχνικής έκθεσης, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή της αυθαίρετης 

κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εµβαδόν της και τη χρήση της, καθώς και δήλωση 
για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη (όπως στεγάσεις και 
επικαλύψεις από λαµαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή) και επισύναψη 
φωτογραφιών όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού 
διαγράµµατος της άδειας, της κάτοψης του ορόφου όπου εµφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή 
για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και τα 
σχέδια τοµής σε κλίµακα 1:100.  

iii.  Σύνταξη δελτίου ελέγχου δοµικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο από 
αναλυτική τεχνική έκθεση και φωτογραφίες (εφόσον απαιτούνται). 

iv. Σύνταξη µελέτης στατικής επάρκειας, η οποία θα περιλαµβάνει: i) γεωµετρική τεκµηρίωση 
στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισµού  ii)  αποτίµηση της ποιότητας των υλικών του 
φέροντα οργανισµού iii)  µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη στάθµη 
επιτελεστικότητας (σεισµικός συντελεστής) iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, 
εάν απαιτείται v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο 
κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης. 

v.  Σύνταξη τεχνικής έκθεσης αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του 
πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον 
υπάρχουν. 

vi. Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τοµών. 
vii.  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος εξαρτηµένου από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων 

(ΕΓΣΑ ’87), εφόσον απαιτείται. 
viii.  Σύνταξη διαγράµµατος κάλυψης. 

ix. Οριστική υποβολή φακέλου. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΩΗΝ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 22 & Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ ΛΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΣΕΙ Ν. 4014/2011» 
θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και τις προθεσµίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 31/12/2011 (Φ.Ε.Κ. 268/31-
12-2011), που ορίζει ως προθεσµία υποβολής της αίτησης, κατόπιν της παράτασης, την 30/05/2012.    
Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου θα ξεκινήσουν από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας 
σύµβασης και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µε την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών 
έως την ανωτέρω αναφερόµενη προθεσµία. 
 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Το κόστος για την εκτέλεση του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των ………………….ευρώ 
(……………….. €) πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.  σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. …….. από 
…/…/2012 οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, που υπέβαλε για τη συµµετοχή του στο 
διαγωνισµό αυτό, µε αρ. διακήρυξης …/2012 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. 
Επί της αµοιβής αυτής υπολογίζεται ο προκαταβλητέος φόρος ΦΕΜ (10%). 

2. Ο Ανάδοχος επιπροσθέτως, έχει υποχρέωση να καταβάλει και τις ανάλογες κρατήσεις, υπέρ ΤΕΕ 
2% (και χαρτόσηµο 2,4%), υπέρ ΕΜΠ 1% (και χαρτόσηµο 2,4%) και υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 2% (και 
χαρτόσηµο 2,4%), οι οποίες προβλέπονται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις περί νόµιµων 
αµοιβών των µηχανικών (Ν. 3919/2011) και οι οποίες καθορίζονται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος δυνάµει της παρούσας 
σύµβασης. 
 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση τις εξής υποχρεώσεις: 
1. Να εκτελέσει προσηκόντως το αναφερόµενο στα άρθρα 2 και 3 έργο, στις προθεσµίες που 
προβλέπονται, είτε από το Νόµο, είτε από πράξεις της ∆ιοίκησης, είτε από την παρούσα 
σύµβαση. 

2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι, κατά την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
τις υπηρεσίες µηχανικού που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων προδιαγραφές και στους κανόνες της 
τεχνικής και της επιστήµης. 

3. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των εκπονηθεισών από αυτόν µελετών ή εργασιών και να τις 
υποστηρίζει στις αρµόδιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης περιλαµβάνονται και 
οι τυχόν διορθώσεις και συµπληρώσεις των εκπονηθεισών από αυτόν µελετών ή εργασιών, που 
θα υποδειχθούν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

4. Να υποβάλλει τις απαιτούµενες σειρές σχεδίων κ.λπ. σε ψηφιακή ή αναλογική µορφή σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 
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6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το ανατεθέν σε αυτόν έργο, µε την παρούσα 
σύµβαση, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας από το Ν. 4014/2011 και του άρθρου 4 της 
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 31/12/2011 (Φ.Ε.Κ. 268/2011) . 

2. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω έργου, που τυχόν 
οφείλεται σε ανάλογες καθυστερήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή των προστηθέντων της. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει και να συνεργάζεται αδιάλειπτα µε την Αναθέτουσα Αρχή 
για κάθε απαιτούµενη παροχή πληροφορίας, προκειµένου να επιτευχθεί ή οµαλή και έγκαιρη 
ολοκλήρωση του έργου αυτού. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης και για απεριόριστο 
χρόνο µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, να τηρεί εχεµύθεια σε σχέση µε οποιαδήποτε 
πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του εξ αφορµής της εκτέλεσης του έργου κι αφορά, είτε στο 
παρόν έργο ειδικά, είτε  στην οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής γενικότερα. 

 
 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου, µετά την οριστική παραλαβή του 
έργου από την αρµόδια επιτροπή και την έκδοση στο όνοµά του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, 
θεωρηµένου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:  
α) µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 8% στο προ ΦΠΑ του τιµολογίου παροχής 
υπηρεσιών που θα εκδώσει. 
β) Με κάθε άλλη νόµιµη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά 
νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Το τιµολόγιο του Αναδόχου θα αναφέρει την τιµή σε ΕΥΡΩ. 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισµό δαπανών του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν. οικονοµικού 
έτους 2012. Το ποσό αυτό έχει δεσµευτεί µε την υπ’ αριθµ. 200/22-03-2012 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης µε Α.∆.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-Ι∆0 και έχει καταχωρηθεί µε α/α 209 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
Εντολών και Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών.   
 
Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31 
Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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8.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 
………………………….. εγγυητική επιστολή της ……………………………… ποσού 
#..................# ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας του 
έργου προ ΦΠΑ. 
Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την εγγύηση αυτή όταν εκτελεστούν πλήρως οι όροι της σύµβασης, 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.  
 

9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

9.1 Ο Ανάδοχος, µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον εκτελεί πληµµελώς τις 
υποχρεώσεις του ή παραβεί τους όρους της  υπογεγραµµένης  σύµβασης. 

9.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω  κυρώσεις:  
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε σε έναν από τους υπολοίπους  που είχαν 

λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του 
E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο 
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα ανάθεση, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα.  
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, 

γίνεται µε τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης, 
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος 
του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των 
προδιαγραφών του υπό εκτέλεση έργου, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  

9.3 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

9.4  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

 
 

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Εάν ο Ανάδοχος δεν ξεκινήσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει µε την παρούσα 
σύµβαση ή εάν, χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής επιβραδύνει την εκτέλεση του 
αναληφθέντος έργου στο σύνολο της ή εν µέρει µε τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση και καθιστά 
αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα καταγγελίας της 



23 
 

σύµβασης, χωρίς να περιµένει το χρόνο της παράδοσης του έργου και δικαίωµα εκτέλεσης των 
κυρώσεων που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο.  
 

 

11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν 
από την παρούσα σύµβαση για λόγους που βρίσκονται πέραν του ευλόγου ελέγχου των µερών 
και δεν θα µπορούσαν λογικά να προβλεφθούν και ν’ αναµένονται και µόνο για όσο χρόνο το 
γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί. 

2. ∆εν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας προκειµένου ν’ αρνηθούν τα συµβαλλόµενα 
µέρη την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση θα 
έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της ανωτέρας βίας. 

3. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην πρώτη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως προς το Ε.Τ.Α.Α. 
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά άµεσα, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 

 

12.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 

Η παρούσα σύµβαση δεν εκχωρείται ή µεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλω ή εν µέρει, ούτε 
είναι δυνατή η υποκατάσταση κάποιου των συµβαλλόµενων µερών από άλλο, µη συµβαλλόµενο 
στην παρούσα σύµβαση, µέρος. 

 
 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνο κατόπιν γραπτής συµφωνίας 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

2. Η παρούσα σύµβαση ανάθεσης έργου είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των µερών και για 
το λόγο αυτό, τα µέρη παραιτούνται αµοιβαίως κάθε τυχόν δικαιώµατός τους για προσβολή 
αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόµενους στις διατάξεις των 
άρθρων 178 και 179 Α.Κ. λόγους. 

 
 

14. ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014/2011 
 

Ειδικότερα για τις εργασίες τις σχετικές µε το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» ισχύουν επιπροσθέτως τα 
παρακάτω: 
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1. Όλες οι απαιτούµενες µελέτες και βεβαιώσεις συντάσσονται µόνο από τους έχοντες το σχετικό 
δικαίωµα ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς ή Τεχνολόγους Μηχανικούς. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει την επίδοση στον Ανάδοχο των στη συνέχεια αναφερόµενων, 
αναλόγως µε την περίπτωση: 

- Στοιχεία ιστορικού του ακινήτου (π.χ. άδειες, τρόπος-χρόνος εκτέλεσης εργασιών, αυτοψίες, 
αλληλογραφία µε υπηρεσίες κ.λπ.). 

- Στοιχεία νοµιµότητας (π.χ. άδειες, νοµιµοποιήσεις κ.λπ.). 

- Τίτλους ιδιοκτησίας. 

- Αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στο χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ή την έναρξη 
αλλαγής χρήσης (π.χ. αεροφωτογραφίες, λογαριασµοί οργανισµών κοινής ωφέλειας, 
βεβαιώσεις δηµόσιων υπηρεσιών κ.λπ.). 

- Στοιχεία ή ελέγχους από διάφορες υπηρεσίες (επικυρωµένα), για να διαπιστωθεί ότι, το 
ακίνητο δεν βρίσκεται σε περιοχές που απαγορεύεται η υποβολή  δήλωσης κατά την §3 του 
άρθρου 23 του Ν. 4014/2011. 

- Στέλεχος Οικοδοµικής Αδείας (εφόσον υπάρχει). 

- Τοπογραφικό διάγραµµα, που συνοδεύει την άδεια (εφόσον υπάρχει). 

- Εγκεκριµένα σχέδια, που αφορούν στη µεταβιβαζόµενη ιδιοκτησία (εφόσον υπάρχουν). 
3. Εφόσον δεν προσκοµίζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος συντάσσει τη σχετική τεχνική έκθεση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του εντύπου Ε9 και 
την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ορθότητα των στοιχείων του εντύπου 
Ε9, της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986 και για την υπόδειξη και υλοποίηση των 
ορίων του ακινήτου. 

 
15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των συµβαλλοµένων 
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη σχετική σύµβαση ανάθεσης του έργου αυτού, θα 
γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή 
των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια  δικαστήρια των Αθηνών. 
 

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η από …-…-2012 µε 
αριθµ. …/2012 σχετική διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α., β) η από …-….-2012 έγγραφη προσφορά του 
δεύτερου συµβαλλόµενου, γ) η µε αριθµ. …/…-…-2012 θέµα …ο απόφαση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού αυτού από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα 
σύµβαση. 

Οι όροι της παρούσας σύµβασης, καθώς και της διακήρυξης του διαγωνισµού, είναι ουσιώδεις και 
κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, 
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θα έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της σύµβασης αυτής και την έκπτωση του Αναδόχου, κατά 
την απόλυτη κρίση του Ταµείου, µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

Οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου - που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης 
- δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν 
δε και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζηµίας που προξενήθηκε σε αυτό από αθέτηση οποιουδήποτε όρου από µέρους 
του Αναδόχου. 

 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση ανάθεσης – ανάληψης έργου σε τρία (4) 
ισόκυρα αντίτυπα, τα οποία, αφού αναγνώστηκαν από τα συµβαλλόµενα µέρη, υπεγράφησαν από 
αυτά ως έπεται. Έκαστος δε των συµβαλλοµένων έλαβε από ένα αντίτυπο. Το τέταρτο αντίτυπο θα 
κατατεθεί, µε ευθύνη του Αναδόχου στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), όταν ζητηθεί. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 

 
 
            ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

 
   


