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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στο κτίριο του  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της οδού 
Σωκράτους αρ. 53 στην ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)  και 
µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ.   

  
 

Το Ε.Τ.Α.Α. σύµφωνα µε τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις : 

α) Την υπ’ αριθ. 256/24-10-13 (Α∆Α: ΒΛ1ΒΟΡΕ1-ΥΕΘ) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΕΤΑΑ περί 
έγκρισης της διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργαστηριακές δοκιµές αντοχής 
σκυροδέµατος, στα πλαίσια της εκπόνησης της µελέτης “Επισκευή κτιρίου Ταµείου Νοµικών” επί της οδού 
Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα.  

β) Την υπ’ αριθ. 50/02-01-13 (Α∆Α: ΒΕΙΨΟΡΕ1-∆ΞΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, περί δέσµευσης του 
απαιτούµενου ποσού. 

γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.10060/33849/1987/16-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΛΛ-ΥΑΕ) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, περί διοικητικής έγκρισης της σχετικής ανάθεσης, 

  καλεί  εξειδικευµένα εργαστήρια που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τη διενέργεια  ποιοτικού 
ελέγχου σκυροδέµατος  στο κτίριο του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα. Η διαδικασία θα 
περιλαµβάνει, δύο βασικές κατηγορίες ελέγχων : α) εφαρµογή µη καταστροφικών µεθόδων (εξόλκευση ήλων, 
κρουσιµέτρηση, υπέρηχοι, εκτίµηση ενανθράκωσης σκυροδέµατος) και β) ανίχνευση (µε scanner) της θέσης και της 
διαµέτρου των ράβδων οπλισµού και των συνδετήρων, σε επιλεγµένα δοµικά στοιχεία στο σύνολο του κτιρίου, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που συνοδεύει την παρούσα 
πρόσκληση.       

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής, εφόσον διαθέτουν πιστοποίηση εκτέλεσης αντίστοιχων ελέγχων- εργασιών έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

β. Οι κοινοπραξίες εταιρειών. 
 
Οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαµβάνουν  ορισµένη  νοµική  µορφή, προκειµένου  να  υποβάλουν 

προσφορά. Σε περίπτωση όµως κατακύρωσης του αποτελέσµατος σε κοινοπραξία, είναι αναγκαίο αυτή να  λάβει 
ορισµένη νοµική µορφή, ώστε να είναι  ικανοποιητική η εκτέλεση της σύµβασης.  
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    Ο προσφέρων πρέπει να είναι εξειδικευµένο εργαστήριο, κάτοχος σχετικής πιστοποίησης και θα πρέπει να 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία Υπεύθυνη ∆ήλωση – Βεβαίωση (µε συνηµµένο πίνακα έργων από άλλες 
αναθέτουσες αρχές που θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση των αντίστοιχων έργων), από την οποία να 
προκύπτει η εµπειρία του σε αντίστοιχους εργαστηριακούς ελέγχους. 
 

  
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ 

                ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

I) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της διενέργειας των εργαστηριακών ελέγχων ανέρχεται σε ποσό  15.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται και 
βαρύνουν µόνο το προϋπολογισµό του Τοµέα ΕΤΑΑ/ΤΑΝ του  Ε.Τ.Α.Α.  

 
II) Οι ενδιαφερόµενοι  θα υποβάλλουν  τις προσφορές τους στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 

22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, στο Γενικό Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο 2ο όροφο, σε σφραγισµένο φάκελο µε 
την ένδειξη “υπόψη Τεχνικού Γραφείου” το αργότερο έως την  ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 /02 /2014       

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. Σε διαφορετική περίπτωση είναι 
εκπρόθεσµες, δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές µπορεί 
επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµείο ή courier) και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία  µέχρι 
την ορισµένη ως άνω ηµεροµηνία.     

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο Τεχνικό  Γραφείο, από  υπαλλήλους του,  την  ηµέρα   Τρίτη 11/02/2014  και 
ώρα 12:00  και µπορεί να παρίσταται εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπος  κάθε   ενδιαφερόµενου. 

Στο φάκελο προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς : η λέξη “προσφορά”, ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που 
κάνει την πρόσκληση και τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
2.1   Περιεχόµενο προσφορών : 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

Α. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (πρωτότυπο και αντίγραφο).  

Β. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος.  

Γ. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος. 

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. 

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της πρόσκλησης. 
• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο των προκηρυχθέντων. 
• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό, για  εξήντα (60) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την εποµένη του ανοίγµατος των προσφορών, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους.  

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεποµένου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

3.1 Ο προσφέρων στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο την προσφορά του, στην οποία 
πρέπει να περιέχονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό και τα 
οποία είναι τα ακόλουθα: 

      
Α.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ.8 του Ν.1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην 
οποία θα αναφέρεται ότι: 
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση. 
Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης   και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από  προσκλήσεις του ∆ηµοσίου, για οποιοδήποτε λόγο. 
 

Εφόσον  κατακυρωθεί το αποτέλεσµα στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός 15 (εργάσιµων) ηµερών από  
τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, να προσέλθει για την υπογραφή σύµβασης προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 6  του Π.∆.118/2007:  
 
Γ. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση – Βεβαίωση (µε συνηµµένο 
πίνακα έργων από άλλες αναθέτουσες αρχές που θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση των αντίστοιχων 
έργων), από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν εµπειρία στη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας διακήρυξης. 

3.2 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος θα περιλαµβάνει την 
τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος. Στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιήσεις 
που θα τεκµηριώνουν την προέλευση και την καταλληλότητα  των οργάνων µετρήσεων  που θα χρησιµοποιηθούν 
από τον προσφέροντα και λοιπά έγγραφα τεκµηρίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων εργασιών.     

3.3 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος θα περιλαµβάνει σε δύο 
(2) αντίγραφα την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος.  Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά αλλιώς, θα 
θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. 

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

4.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η  τιµή για το σύνολο των δοκιµών επί όλων των δοµικών στοιχείων, 
όπως καθορίζονται στο  παράρτηµα Β – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

• Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  
• Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιµής, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 
• Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. 
• Οι  κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής: 

Για το Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών: 0,10% επί της καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
(Ν. 4013/2011) και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών (φόρος προµηθευτών). 

Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µε Νόµο κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 
      Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη τιµή προσφοράς. Για το λόγο αυτό 

λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.  
Η πρόταση κατακύρωσης θα γίνει  από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και θα αφορά το εξειδικευµένο εργαστήριο εξ 

αυτών που οι προσφορές τους θα  κριθούν  αποδεκτές, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές,   µε την χαµηλότερη τιµή προσφοράς. Ισότιµες θεωρούνται οι  προσφορές  µε  την αυτή ακριβώς 
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τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται,  οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της πρόσκλησης. 
Η κατακύρωση του µειοδότη  θα γίνει µε απόφαση του  ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  το οποίο µπορεί επίσης να ακυρώσει 

ή να µαταιώσει τη διαδικασία , αν για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του Ταµείου.  
 
 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

6.1  Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,  θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του 
υπογράφοντος τη σύµβαση. 

6.2    Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης , η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 

6.3  Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της  η ανακοίνωση να 
υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

 

7.   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. ) 
• 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 .  
• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
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 τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

7.1   Εγγυήσεις 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
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 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, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί  δύο (2) µήνες µετά την 
ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των εργασιών. 

 

8. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ   ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

8.1  Ο υποψήφιος 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. 

8.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τις υποχρεώσεις του ή παραβεί  τους 
όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης. 

8.3 Στον υποψήφιο 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 από τους υπολοίπους που είχαν λάβει µέρος στον 
διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 
118/2007. 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 προµήθεια, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007. 

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

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση των εργασιών  σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται µε τροποποίηση των 
όρων ή των προδιαγραφών της σύµβασης, από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισµό της εις 
βάρος του δαπάνης , λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 
όρων ή των προδιαγραφών της σύµβασης, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  

9. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωµή  του αναδόχου  θα γίνει σε ΕΥΡΩ, µε την ολοκλήρωση του 100% των συµβατικών εργασιών, µετά 

α) την παράδοση στην υπηρεσία των εργαστηριακών αποτελεσµάτων β)  την παραλαβή, ποσοτική και ποιοτική των  
εργασιών που απαιτούνται,  από την αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό τηρουµένων των 
νοµίµων διαδικασιών και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις   και γ) εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής 
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισµό του Τοµέα  
Νοµικών  του Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 
 δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή. 
• Το τιµολόγιο  θα εκδοθεί  στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

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

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν υπάρξει µεταξύ των συµβαλλοµένων, σχετικά 
µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά την παρούσα σύµβαση, 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. 

 
 

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 
11.1    Κατά  τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς  στο κτίριο απασχολούνται εργαζόµενοι, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα  διενέργειας των εργασιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας (15:00).  

11.2   Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς 
αποτροπή ατυχηµάτων του προσωπικού καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποτροπή ζηµιών 
στους χώρους της εκτελούµενης εργασίας.  

 
11.3    Aναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα παραρτήµατα Α και Β:  

 
           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄    -   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»  

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄    -   «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»        
  
                               

12.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους όρους της πρόσκλησης  παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο του ΕΤΑΑ  
Μάρνη  22, Τ.Κ. 114 73,  Αθήνα  και  τους τεχνικούς υπαλλήλους  ΕΤΑΑ: α) κ. Ευάγγελο Λούβαρη- Πολ/κό 
Μηχ/κό,  Προϊστάµενο Τεχνικού Γραφείου & β) κ. Ιωάννα Σταθοπούλου - Πολ/κο   Μηχ/κό  . τηλ. 210 5217370.    

Η  πρόσκληση  αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr.  

       

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     ΤΟΥ ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 Προκειµένου να διενεργηθεί ο ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέµατος, στο κτίριο του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί 
της οδού Σωκράτους αρ. 53 στην Αθήνα, απαιτείται να γίνει   : 

1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ σε 146 (εκατόν σαράντα έξι) συνολικά δοµικά στοιχεία του κτιρίου (δοκοί, υποστηλώµατα 
και θεµέλια), τα οποία θα υποδειχθούν επί τόπου από τους µελετητές και την επίβλεψη, που  ποσοτικά 
κατανέµονται ανά όροφο ως εξής: 

Στην Θεµελίωση : 6 (εξι) θεµέλια  

Στο Υπόγειο : 23 (είκοσι τρία) δοµικά στοιχεία 

Στο Ισόγειο : 22 (είκοσι  δύο) δοµικά στοιχεία 

Στον Α'  Οροφο : 20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στο  Γ'  Οροφο : 20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στον Ε'  Οροφο : 20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στο  ΣΤ'  Οροφο : 20 (είκοσι) δοµικά στοιχεία  

Στο  Ζ'  Οροφο : 15 (δεκαπέντε) δοµικά στοιχεία  

Στα ανωτέρω δοµικά στοιχεία θα πραγµατοποιηθούν οι εξής έλεγχοι ανά στοιχείο: 

1.1. Α ) Μη καταστροφικές µέθοδοι, που αναλυτικά θα περιλαµβάνουν: 

Εξόλκευση ήλων (2 /δοµικό στοιχείο) 

Κρουσιµέτρηση (20 /δοµικό στοιχείο) 

Υπερηχογράφηση (3 /δοµικό στοιχείο) και 

Εκτίµηση ενανθράκωσης σκυροδέµατος µε χρήση διαλύµατος  φαινολοφθαλεϊνης. 

1.1.Β) Ανίχνευση µε ειδικό scanner της θέσης και της διαµέτρου των ράβδων οπλισµού και των 
συνδετήρων.  

1.2   ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.2.α) Αποκάλυψη του σκυροδέµατος σε όλα τα υπό έλεγχο δοµικά στοιχεία της ανωδοµής, µε 
καθαίρεση του επιχρίσµατος σε ζώνη 80 εκ. κατά µήκος του εκάστοτε δοµικού στοιχείου.  

 1.2.β) Αποκάλυψη των θεµελίων (πεδιλοδοκοί) µε εκσκαφή βάθους περίπου 2,00µ. κάτω απ' την πλάκα 
δαπέδου υπογείου.  

1.2.γ) Απαιτείται η  λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων, προς αποτροπή ζηµιών στους χώρους της 
εκτελούµενης εργασίας, καθώς και η αποµάκρυνση όλων των προϊόντων καθαιρέσεων. 

 



 8 

1.3   ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα γίνει:  

 i)Αποκατάσταση των επιχρισµάτων των δοµικών στοιχείων  της ανωδοµής στην πρότερη µορφή τους, 
και ιι) Επίχωση µε τα προϊόντα εκσκαφής, των δηµιουργηθέντων  ορυγµάτων από την αποκάλυψη  των 
θεµελίων, καθώς  και  αποκατάσταση του δαπέδου υπογείου στην πρότερη  κατάσταση. 

Οι αποκαταστάσεις θα γίνουν τηρουµένων όλων των κανόνων της τέχνης και της επιστήµης.  

 

                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

         ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος θα είναι εξειδικευµένο εργαστήριο διενέργειας αντίστοιχων ποιοτικών ελέγχων 
σκυροδέµατος και πρέπει να διαθέτει: 

2.1   Σχετικό πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων ποιότητας 
σκυροδέµατος καθώς και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν,  
ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 

 Ο Ανάδοχος πρέπει  να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

2.2   Κατά  τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς  στο κτίριο απασχολούνται εργαζόµενοι, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα  διενέργειας των εργασιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί, µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας 
(15:00).  

2.3   Κατά την  εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας 
προς αποτροπή ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς 
αποτροπή ζηµιών στους χώρους της εκτελούµενης εργασίας. 

2.4  Σε περίπτωση που απ' τους µελετητές ζητηθεί η λήψη δοκιµίων σκυροδέµατος (καρότων), σε κάποια 
από τα ήδη επιλεγµένα δοµικά στοιχεία (µέχρι 12τεµάχια) προς µεγαλύτερη διασφάλιση των 
αποτελεσµάτων,  τόσο η λήψη των καρότων όσο και η αποκατάσταση των οπών που θα δηµιουργηθούν, 
θα πραγµατοποιηθεί απ' τον ανάδοχο, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης και µε αποζηµίωση (για 
όσα δοκίµια ληφθούν και µέγιστο πλήθος τα δώδεκα (12) τεµάχια), την προβλεπόµενη στο άρθρο 2 του 
προϋπολογισµού και βάσει της τιµής προσφοράς. 

2.5  Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα παραδοθούν εις διπλούν στην υπηρεσία,   µε όλα τα απαιτούµενα 
συνοδευτικά στοιχεία.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1.α.  ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Αρθρο 1ο.  ∆ιενέργεια του συνόλου των ελέγχων(εξόλκευση ήλων, κρουσιµέτρηση, υπερηχογράφηση, 
εκτίµηση ενανθράκωσης µε χρήση διαλύµατος φαινολοφθαλεϊνης) , των εργασιών προετοιµασίας 
(καθαίρεση επιχρισµάτων σε ζώνη 80εκ. κατά µήκος του δοµικού στοιχείου, αποκάλυψη θεµελίων) και 
των εργασιών αποκατάστασης (επιχρισµάτων, πλάκας δαπέδου υπογείου, επιχώσεις)  ως αυτές 
αναλυτικά περιγράφονται στο ΚΕΦ. 1 της τεχνικής περιγραφής,  για 146 δοµικά στοιχεία σε όλο το κτίριο. 

Μονάδα :  Κατ' αποκοπή τεµάχιο (1) ένα  

Τιµή τεµαχίου : ∆εκατρείς χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (13.800,00€) 

Αρθρο  2ο.     

Λήψη  καρότου και  αποκατάσταση της  δηµιουργηθείσας  οπής  ως προβλέπουν οι ισχύοντες 
κανονισµοί. 

Μονάδα : τεµάχιο (1) ένα  

Τιµή τεµαχίου : Εκατό ευρώ (100,00€) 

1.β.  Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, ως περιγράφονται στο τελευταίο εδάφιο 
του άρθρου 4 της πρόσκλησης. 

 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο : Προϋπολογισµός  
 
 Σύµφωνα µε τα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, συντάχθηκε απ' την υπηρεσία  ο αρχικός 
προϋπολογισµός της διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου, για το κτίριο του  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ επί της οδού 
Σωκράτους αρ. 53 στην ΑΘΗΝΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και 
συµπληρώνεται από τους ενδιαφερόµενους στα πεδία όπου υπάρχει η ένδειξη “προσφορά”.  
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                                                               ΕΝΤΥΠΟ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΜ.  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ 

1ο ∆ιενέργεια του συνόλου των 
ελέγχων(εξόλκευση ήλων, κρουσιµέτρηση, 
υπερηχογράφηση, εκτίµηση ενανθράκωσης 
µε χρήση διαλύµατος φαινολοφθαλεϊνης) , 
των εργασιών προετοιµασίας (καθαίρεση 
επιχρισµάτων σε ζώνη 80εκ. κατά µήκος 
του δοµικού στοιχείου, αποκάλυψη 
θεµελίων) και των εργασιών 
αποκατάστασης (επιχρισµάτων, πλάκας 
δαπέδου υπογείου, επιχώσεις)  ως αυτές 
αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή,  για 146 δοµικά στοιχεία σε όλο 
το κτίριο. 

1 13.800,00€ 13.800,00€   

2ο Λήψη καρότων και αποκατάσταση των  
δηµιουργηθέντων  οπών.  

12 100,00€ 1200,00€   

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ  15.000,00€  

 

Συνολικό κόστος αρχικού προϋπολογισµού : #15.000,00 €#   (∆εκαπέντε χιλιάδες ευρώ )  (πλέον 
Φ.Π.Α.)  

Συνολικό Κόστος προϋπολογισµού Προσφοράς:...................................................................................  

.............................................................................................................................................(πλέον Φ.Π.Α.) 

(αριθµητικώς & ολογράφως) 

 

Με Φ.Π.Α. ..............% 

Συνολικό Κόστος προϋπολογισµού Προσφοράς:................................................................................... 

....................................................................................................................................................(µε Φ.Π.Α.)  

 (αριθµητικώς & ολογράφως)          

 

 

 

 

 


