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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα ,   14/10/2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 230063 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ                                                        

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                      ΠΡΟΣ:               ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Ταχ.  ∆/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ          

Πληροφορίες  : Κ. Καµπίτσης                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 374,  

FAX               : 210-5217 450              

            

                           

                        

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην Ετήσια 

συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης  των κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην 

Αθήνα, προϋπολογισµού 2.200€ πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

 

 Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 

Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58
Α
/3-4-2008) µε 

έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή έγγραφης σφραγισµένης 

προσφοράς, για την Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης  των κτηρίων ιδιοκτησίας 

Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα, προϋπολογισµού 2.200€ πλέον Φ.Π.Α. 23% µε τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. 

Οι ενδιαφερόµενες εταιρίες καλούνται να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο τη σχετική οικονοµική 

προσφορά τους στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

2ος όροφος, µέχρι την Πέµπτη 23  Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη 

διεύθυνση του προσφέροντα, την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την 

Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης  των κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην 

Αθήνα, προϋπολογισµού 2.200€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η 

καθαρή αξία, ο Φ.Π.Α. και το σύνολο. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες τις κρατήσεις που αναφέρονται 

παρακάτω, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταµείο.  

 

Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται τα εξής: 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

� ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του 

∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

� ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, εργαλεία, µεταφορικά µέσα 

κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών.  

� έχει επισκεφθεί τους χώρους των λεβητοστασίων και έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών. 



2 

 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο του ζητούμενου 

έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο του προκηρυχθέντος έργου. 

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και 

προϋποθέσεις. 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών, από την ειδοποίηση ανάθεσης του έργου. 

 

Τον Εργολάβο βαρύνουν   οι κάτωθι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και όποιες ενδεχοµένως κατά την διάρκεια των 

εργασιών  επιβληθούν ως εξής: 

Για µεν τα τιµολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.: 

• Παρακράτηση φόρου 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου. 

 

Για δε  τα τιµολόγια όλων των υπολοίπων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α.: 

• 3% υπέρ ΜΤΠΥ (επί της καθαρής αξίας τιµολογίου)  

• 2% χαρτόσηµο επί της κράτησης ΜΤΠΥ και 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου ΜΤΠΥ 

• 8% παρακράτηση φόρου προµηθευτών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την αφαίρεση των 

κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ). 

• Θα εκδώσει ξεχωριστά τιµολόγια για τα κτίρια των Τοµέων Υγειονοµικών ,δηλαδή ένα τιµολόγιο για το 

κτίριο της οδού Σταδίου 29 και ένα για τα κτίρια Αχαρνών 27 και 29 

 

Στην περίπτωση που ο φάκελος σταλεί ταχυδροµικά ή µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών, θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόµενους ότι ο φάκελος θα παραληφθεί από την Υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την 

22/10/2014 και ώρα 14:00 και επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται έξω από τον φάκελο η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί 

ο φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στις 23/10/2014 και ώρα 10:30 στο 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ηµιώροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί. 

Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της ανάθεσης και θα 

δεσµεύουν την εταιρία στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

 

          

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 

 

 

       

                      Α.ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων 

θέρµανσης  των κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα»  

 

1.1 Κτίρια των Τοµέων Υγειονοµικών : 

 

1.1.1 Στο 3
ο
 υπόγειο του κτιρίου της Σταδίου 29 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του  κτιρίου, το οποίο 

αποτελείται από δύο λέβητες ζεστού νερού τύπου YGNIS D688 της  ΠΥΡΚΑΛ, µε καυστήρα της 

LAMBORGINI  τύπου 80210 µέγιστης ισχύος 969.000  kcal/h.  

 

1.1.2 Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 27 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του  κτιρίου 

αποτελούµενο από ένα λέβητα ζεστού νερού τύπου CHAPPEE 170-210 kW  µε καυστήρα τύπου 250 DV 

2P της OEM µε δυνατότητα καύσης 9,6-22,9 kg/h. 

 

1.1.3 Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 29 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του  κτιρίου 

αποτελούµενο από ένα λέβητα ζεστού νερού τύπου CHAPPEE 281,5-326 kW  µε καυστήρα τύπου Press 

1G 606T1 της Riell ισχύος 130-534 kW µε δυνατότητα  καύσης 11-45 kg/h. 

 

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι: 

���� Εξαγωγή ελατηρίων στροβιλισµού καυσαερίων 

���� Καθαρισµός καπνοθαλάµων λεβήτων 

���� Επανατοποθέτηση ελατηρίων στροβιλισµού καυσαερίων 

���� Στεγανοποίηση καπνοθαλάµων 

���� Αντικατάσταση εκχυτήρων καυστήρων 

���� Έλεγχος και ρύθµιση καυστήρων 

���� Έναυση καυστήρων 

���� Καθαρισµός καπναγωγού  

���� Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου  στους λέβητες των κτιρίων Αχαρνών 27 και 29 

���� Καθαρισµός φίλτρου πετρελαίου  στους λέβητες του κτιρίου Σταδίου 29 

���� Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 

���� Συµπλήρωση φύλλου έλεγχου και έκδοση πιστοποιητικού για κάθε καυστήρα – λέβητα ξεχωριστά . 
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1.2 Κτίρια του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών: 

 

1.2.1 Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Σωκράτους 53 βρίσκεται το λεβητοστάσιο του κτιρίου 

αποτελούµενο από τρεις λέβητες ζεστού νερού τύπου HOVAL SR400 θερµικής ισχύς 

400000 kcal/h  µε καυστήρα τύπου PG 50 80200 της LAMBORGINI µε δυνατότητα 

καύσης 30-65 kg/h. Η συντήρηση αφορά τους δύο λέβητες που βρίσκονται εν ενεργεία.  

 

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι: 

� Εξαγωγή ελατηρίων στροβιλισµού καυσαερίων 

� Καθαρισµός καπνοθαλάµων λεβήτων 

� Επανατοποθέτηση ελατηρίων στροβιλισµού καυσαερίων 

� Στεγανοποίηση καπνοθαλάµων 

� Αντικατάσταση εκχυτήρων καυστήρων 

� Έλεγχος και ρύθµιση καυστήρων 

� Έναυση καυστήρων. 

� Έλεγχος και ρύθµιση συστηµάτων ασφαλείας εγκατάστασης (πχ δοχείο διαστολής , αυτόµατα 

εξαεριστικό ,αυτόµατο υπερπίεσης ) 

� Καθαρισµός καπναγωγού  

� Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου. 

� Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθµιση κεντρικού συστήµατος κτηρίου από την ψύξη στην θέρµανση.  

� Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 

� Συµπλήρωση φύλλου έλεγχου και έκδοση πιστοποιητικού για κάθε καυστήρα – λέβητα ξεχωριστά . 

 

1.3 Κτίρια του Τοµέα Υγείας -Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών: 

  

 1.3.1  Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 βρίσκεται το  λεβητοστάσιο του 

κτιρίου αποτελούµενο από ένα λέβητα φυσικού αερίου τύπου  FERROLI CN-04 12 στοιχείων  

ισχύος 350kw µε καυστήρα τύπου EG03B.400R2G της  ELCO µε δυνατότητα καύσης 165-380 kg/h. 

 

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι: 

• Καθαρισµός λέβητα 

• Καθαρισµός καπνοδόχου 

• Καθαρισµός –Ρύθµιση ηλεκτροδίων ιονισµού -σπινθήρα 

• Ρύθµιση αναλογίας αέρα-καυσίµου 

• Έλεγχος διαρροών καυσίµου συσκευής 

• Έλεγχος διαρροών καυσαερίου 
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• ∆οκιµή λειτουργίας συστήµατος ανίχνευσης αερίου 

• ∆οκιµή λειτουργίας ασφαλιστικών συστηµάτων λέβητα –καυστήρα 

• Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων (για αέρια καύσιµα) 

• Καθαρισµός διασκορπιστήρα - µπεκ 

• Μέτρηση καυσαερίου 

• Έλεγχος αερισµού λεβητοστασίου  

• Καθαρισµός φίλτρου αερίου 

• Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθµιση κεντρικού συστήµατος κτηρίου από την ψύξη στην θέρµανση.  

•  Συµπλήρωση φύλλου έλεγχου καυσαερίων και έκδοση πιστοποιητικού 

 

1.4 Κτίρια των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

 1.4.1 Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Κολοκοτρώνη 4  βρίσκεται το  λεβητοστάσιο του κτιρίου 

αποτελούµενο από ένα λέβητα φυσικού αερίου τύπου  ΚΑΖΗΣ STAR 9 ισχύς  337,20-401,16 KW   

µε καυστήρα τύπου RIELLO RS38 (TYP 810 T1) ισχύς 105-440 KW . 

 

 1.4.2. Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5  βρίσκεται το 

 λεβητοστάσιο του κτιρίου αποτελούµενο από δύο λέβητες φυσικού αερίου τύπου  STAR 7-ΣΤ 

(Α), RIELLO II ΑΕΡΙΟΥ GULLIVER RS 5 D θερµαντικής ισχύος 200.000   KCAL/H. Ο χρόνος 

συντήρησης των συγκεκριµένων λεβήτων –καυστήρων θα πραγµατοποιηθεί σε χρόνο που θα ορίσει το 

τεχνικό γραφείο.  

 

Οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης αυτών είναι: 

� Καθαρισµός λέβητα 

� Καθαρισµός καπνοδόχου 

� Καθαρισµός –Ρύθµιση ηλεκτροδίων ιονισµού -σπινθήρα 

� Ρύθµιση αναλογίας αέρα-καυσίµου 

� Έλεγχος διαρροών καυσίµου συσκευής 

� Έλεγχος διαρροών καυσαερίου 

� ∆οκιµή λειτουργίας συστήµατος ανίχνευσης αερίου 

� ∆οκιµή λειτουργίας ασφαλιστικών συστηµάτων λέβητα –καυστήρα 

� Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων (για αέρια καύσιµα) 

� Καθαρισµός διασκορπιστήρα - µπεκ 

� Μέτρηση καυσαερίου 

� Έλεγχος αερισµού λεβητοστασίου  

� Καθαρισµός φίλτρου αερίου 

� Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθµιση κεντρικού συστήµατος κτηρίου από την ψύξη στην θέρµανση.  

�  Συµπλήρωση φύλλου έλεγχου καυσαερίων και έκδοση πιστοποιητικού 
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2.Προϋπολογισµός  

 

2.1 Προϋπολογισµός Τοµέα Υγειονοµικών :800,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 984,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 23%. 

 

2.2 Προϋπολογισµός Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών :  600,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 738,00 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

2.3 Προϋπολογισµός Τοµέα Υγείας -Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών : 200,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 246,00 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

2.4 Προϋπολογισµός Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων : 600,00  € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 

738,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

2.5 Συνολικός προϋπολογισµός κτιρίων ΕΤΑΑ 2200,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 23% ή 2706,00 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

Ο συντηρητής ο οποίος θα πραγµατοποιήσει την ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης  

των κτιρίων του ΕΤΑΑ θα πρέπει να 

� Έχει  επαγγελµατική άδεια εγκαταστάτη   εγκαταστάσεων καύσης.  

� Χρησιµοποιεί µόνο µηχανήµατα, εξαρτήµατα ,σωλήνες, ηλεκτρολογικό υλικό, όργανα κλπ. που πληρούν 

εγκεκριµένα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. 

� Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης ,συντήρησης και επισκευής µιας εγκατάστασης να 

χρησιµοποιεί µόνο αδειούχους εγκαταστάτες ,αρχιτεχνίτες και τεχνίτες  και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 

µέτρα προς αποφυγή κινδύνου ή όχλησης σε βάρος των εργαζοµένων  και των χρηστών. 

� Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης ,συντήρησης και επισκευής µιας εγκατάστασης ,να θέσει σε 

επαναλειτουργία την εγκατάσταση, µόνον όταν προβεί σε όλους τους ελέγχους και διαπιστώσει ότι 

συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καλής ,αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας αυτής. 

� Εκδίδει τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής λειτουργίας όπως επίσης βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά που αφορούν στη προστασία το περιβάλλοντος.  

� Θα έχει επισκεφθεί τους χώρους των λεβητοστασίων και θα έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών. 

� Θα παραδώσει τεχνική έκθεση µε τις προτάσεις του και παρατηρήσεις του για την βελτίωση των 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων θέρµανσης τις οποίες ανέλαβε την συντήρηση 

 

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

•Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιµές σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς ανά Τοµέα 

περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν δεν 

αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. 

•Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ. 

•Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε 

χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

•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. 
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Η πληρωµή της αξίας των εργασιών  στον Ανάδοχο  θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της  αξίας µετά την οριστική 

παραλαβή των εργασιών από την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Τεχνικής Φύσεως. 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. 

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α.  Τιµολόγιο του αναδόχου –∆ελτίο Αποστολής  

β.  Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ) 

γ.  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

δ.  Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που ασκεί το σχετικό έλεγχο. 

     2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία του 

Τοµέα υποχρεούται να διαβιβάσει άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή, στην αρµόδια 

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

3. Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από τον Τοµέα εξήντα (60) ηµέρες µετά την 

υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν ο οφειλέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π..δ. 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», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική περιγραφή του έργου παρέχονται από τον κ Καµπίτση Κων/νο, τηλ. 210-

5217374, fax: 210-5217365. 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων 

θέρµανσης  των κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα» 
 

   

ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΑΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

23% 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 23% 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(ΤΣΑΥ) 

 

 

800,00  ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 23% Η 984,00 ΜΕ 

ΦΠΑ 23% 

   

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ) 

 

600,00  ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 23% Η 738,00 ΜΕ 

ΦΠΑ 23% 

   

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ (ΤΠ∆Α) 

200,00  ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 23% Η 246,00 ΜΕ 

ΦΠΑ 23% 

   

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΤΣΜΕ∆Ε) 

600,00  ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 23% Η 738,00 ΜΕ 

ΦΠΑ 23% 

   

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

23% : 

 

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 23%: 

 

 


