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ΘΕΜΑ :    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 

                “Περίφραξη οικοπέδου με προσόψεις επί των οδών Νικοδήμου 3 & Λαμάχου 9” 

                  ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕΔΕ  
 

 Το Ε.Τ.Α.Α, σύμφωνα με τα σχετικά : 

(α) την υπ' αριθ. πρωτ.71472/11-04-2014, έγκριση εκτέλεσης εργασιών οριοθέτησης-

περίφραξης, από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, 

(β) την από 11-04-2014, με αριθ. πρωτ.133426, έγκριση εργασιών οριοθέτησης-περίφραξης, 

από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Αθηναίων,   

(γ) την υπ' αριθ. πρωτ. 29937 / 17-04-2014, με ΑΔΑ : ΒΙΗΧΟΡΕ1-ΚΨΖ, απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α, 

καλεί εργολάβους / μηχανικούς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για την περίφραξη οικοπέδου, επιφάνειας 459,60τμ, με προσόψεις επί των οδών Νικοδήμου 3 & 

Λαμάχου 9”. Η διαδικασία αφορά στην οριοθέτηση των δυο ελεύθερων όψεων του οικοπέδου 

(πρώην πάρκινγκ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο έντυπο προσφοράς – παράρτημα Α΄, που 

συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. 

 Το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.700,00 € 

πλέον ΦΠΑ 23%, και συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.    

 Παρακαλούμε, αφού μελετήσετε το συνημμένο έντυπο, να συμπληρώσετε την οικονομική 

προσφορά - παράρτημα Β΄, και να το υποβάλετε στο γραφείο πρωτοκόλλου του Ε.Τ.Α.Α. στην 

οδό Μάρνη 22, 10433 Αθήνα, μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την         

02 
α
 - 05 – 2014, ημέρα Παρασκευή. 

 Οι φάκελοι προσφορών θα παραληφθούν από το τεχνικό γραφείο και θα ανοιχτούν την      

05 
η
 - 05 – 2014, ημέρα Δευτέρα, από τους μηχανικούς του τεχνικού γραφείου. 

 Ο χρόνος πληρωμής από την υπηρεσία είναι περίπου δύο μήνες από την έκδοση του 

τιμολογίου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 



 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

Παράρτημα Α΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 “Περίφραξη οικοπέδου με προσόψεις επί των οδών Νικοδήμου 3 & Λαμάχου 9”  

     

 Γενική Περιγραφή 

 Το εντός σχεδίου οικόπεδο, επιφάνειας 459,60τμ, είναι κενό και έχει προσόψεις επί των 

οδών Νικοδήμου 3 & Λαμάχου 9, που είναι αφύλακτες και προσβάσιμες, παρέχοντας σε 

οποιονδήποτε τη δυνατότητα εισόδου, ακόμη και στάθμευσης στο εσωτερικό του, όπως 

διαπιστώνεται. 

 Για το λόγο αυτό, απαιτείται η εξασφάλιση των δυο ελεύθερων πλευρών-όψεων και 

συγκεκριμένα : 

 της πλευράς μήκους 20,00 μέτρων, επί της οδού Ν. Νικοδήμου  και 

 της πλευράς μήκους 17,50 μέτρων, επί της οδού Λαμάχου. 

Η οριοθέτηση-περίφραξη θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση συρματοπλέγματος ύψους 

2,00 μέτρων κατά μήκος των δυο ελεύθερων πλευρών, ενώ η υπηρεσία διαθέτει την απαιτούμενη 

έγκριση εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων. 

Στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της ιδιοκτησίας του Τομέα Μηχανικών του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, και η προστασία του χώρου από οιουδήποτε είδους 

παραβίαση (προσπέλαση πεζών, στάθμευση οχημάτων, κατάληψη αστέγων κλπ.).   

 

 Τεχνική Περιγραφή 

 Η παρούσα προσφορά αφορά την εκτέλεση του έργου οριοθέτησης-περίφραξης, και 

περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται :  

 Προμήθεια & τοποθέτηση/στήριξη (πάκτωση) ορθοστατών ανά 2,50μ.μήκους 

(γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες : διατομής Φ48΄΄, πάχους 2χιλ.)  

 Προμήθεια & τοποθέτηση/σύνδεση & στήριξη (σύνδεση με γαλβανιζέ σύρμα μεταξύ τους 

και με τους ορθοστάτες) μεταλλικών γαλβανισμένων πλεγμάτων (πλέγμα καρέ : πάχους 3χιλ., με 

μάτι 5εκ.x10εκ., φύλλα 5,00μ.x2,00μ.) 

 Προμήθεια & τοποθέτηση μιας 2φυλλης πόρτας σε κάθε πλευρά, δηλαδή 2 τεμάχια, πλάτους 

3,00μ. έκαστη, (πλέγμα καρέ : πάχους 3χιλ., με μάτι 5εκ.x10εκ., φύλλα 5,00μ.x2,00μ. & πλαίσιο 

από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες : διατομής Φ48΄΄, πάχους 2χιλ.). 

 Προμήθεια & τοποθέτηση/σύνδεση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων, διατομής Φ42΄΄, 

πάχους 2χιλ., ως πανωκάσι κατά μήκος της περίφραξης, για την ενίσχυση της κατασκευής  

 Όλοι οι σιδηροσωλήνες (ορθοστάτες και πανωκάσι), που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι 

βαμμένοι σε πράσινο / κυπαρισσί χρώμα   

 Προμήθεια όλων των μικροϋλικών, που απαιτούνται για την κατασκευή 

 Μεταφορά υλικών (προς χρήση) & Αποκομιδή άχρηστων υλικών 

 Διάφορες εργασίες (εκσκαφές, διαμορφώσεις, συνδέσεις, συγκολλήσεις, στηρίξεις)  

  Η υπηρεσία διαθέτει τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, έγκριση από την Εφορεία 

Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, καθώς και άδεια από την υπηρεσία δόμησης του δήμου Αθηναίων 

για την εκτέλεση των εργασιών οριοθέτησης-περίφραξης. 

  

 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Η παράδοση / ολοκλήρωση του έργου θα γίνει εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών 

από την ανακοίνωση / ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο / μειοδότη. 



 

 Η τακτοποίηση και προσκόμιση βεβαίωσης ή απαλλαγής από το ΙΚΑ για το έργο.   

 

 

 

Παράρτημα Β΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 “Περίφραξη οικοπέδου με προσόψεις επί των οδών Νικοδήμου 3 & Λαμάχου 9”  

            

 Οικονομική Προσφορά 

 Το συνολικό κόστος εκτέλεσης όλων των εργασιών και υποχρεώσεων, που αναφέρονται 

στην τεχνική περιγραφή, υπολογίζεται κατ΄ αποκοπή, και προϋπολογίζεται σε χίλια επτακόσια ευρώ 

(1.700,00 €) πλέον ΦΠΑ 23% και συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

 Η συνολική τιμή προσφοράς για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται σε 

....................................................................................... ευρώ (.......................€) πλέον ΦΠΑ 23% και 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (που ισχύουν ή που ενδεχομένως 

θεσμοθετηθούν με νόμο κατά τη διάρκεια του έργου).  

 Η ολοκλήρωση του έργου προϋποθέτει την τήρηση όλων των όρων και των προδιαγραφών, 

όπως ορίζονται και περιγράφονται στην πρόσκληση / προσφορά, και σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 Ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς.  

 Ο υπογράφων (υπογραφή και σφραγίδα) ....................................................................... έλαβα 

γνώση των ειδικών συνθηκών του ανωτέρω έργου, τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

        

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


