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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα ,   21/10/2015     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 366980 

                 

 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 365              

            

                           

                        

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

συντήρηση 2016 δύο (2) ανελκυστήρων, του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε επί της οδού 

Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισµού 2.160,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%, ή 2656,80 € 

συµπεριλαµβανοµένου 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 2016 δύο (2) ανελκυστήρων, του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε 

επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 2.160,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% ή 2656,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

            Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη του: 

1. Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

       και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα διαύγεια”   

      και άλλες διατάξεις. 

2. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

3. Την υπ’ αρ. 532 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 74254/21-10-2014 και Α∆Α: 6ΞΠ9ΟΡΕ1-ΞΝΝ, 

ποσού 2.800,00 € για την πληρωµή της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του κτηρίου ιδιοκτησίας 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε οικ. έτους 2015, στον ΚΑΕ:0863. 

Προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες εταιρίες 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 Τρίτη 03 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, 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 2016 δύο (2) ανελκυστήρων, του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε επί της οδού 

Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες τις 

κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 

ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: 
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α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

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

Ενδιαφέροντος 

� ότι εφόσον κατακυρωθεί στον προσφέροντα η ανάθεση του ανωτέρω έργου, αυτός οφείλει εντός 10 

εργασίµων ηµερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 

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

∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

� Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

� ∆εν 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. 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία θα δηλώνεται 

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

κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύµβασης.  

γ) Αποδεδειγµένη εµπειρία σε ανάλογα έργα µε την κατάθεση σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.  

δ)  Σχετική άδεια λειτουργίας από τη ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας στο µητρώο της οποίας είναι 

καταχωρηµένοι. 

 

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

σύµβασης επιβληθούν ως εξής: 

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ. επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) προ των φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ.3 ν.4013/2011 (α.204) & άρθρο 61 ν.4146/2013 

(Α.90)            

• Τέλος χαρτοσήµου 3%   (πλέον 20% υπέρ  ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων          

• Παρακράτηση 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στο προ ΦΠΑ ποσό του 

τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια µέχρι την Τρίτη 03 Νοεµβρίου 2015 και 

ώρα 10:00 π.µ. 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 σύµβασης και θα 

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

 

             Ο   Πρόεδρος ∆.Σ.  Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

       

               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ  
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η ετήσια περιοδική συντήρηση και επίβλεψη αφορά στους  υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στο  

κτήριο ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε, και βρίσκονται στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  

1. Ζεύξιδος 8-Θεσσαλονίκη: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  450 kg, 6  ατόµων, 9 

στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

2. Ζεύξιδος 8-Θεσσαλονίκη: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 400 kg,5 ατόµων, 9 

στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Συντήρηση αφορά χρονικό διάστηµα  ενός έτους  (12 µηνών) από την υπογραφή της σύµβασης.  

Η συντήρηση διέπεται από τους νόµους και τις διατάξεις προµήθειας του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων, ως και των σχετικών κανονισµών και διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας για την συντήρηση  

ανελκυστήρων. Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων από 

ειδικευµένο προσωπικό. 

 Η επιβαλλόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία  συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά κανονικά χρονικά 

διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων 

εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία µπορεί να 

οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών ή/και 

ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. 

Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη 

των βλαβών και των απορυθµίσεων καθώς επίσης τον καθαρισµό και την λίπανση όπου χρειάζεται όλων των 

εξαρτηµάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών, σύµφωνα µε τους κανόνες της 

τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων ή των διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η 

κανονική, οµαλή και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)  κοινή υπουργική απόφαση ο 

αριθµός συντηρήσεων για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε κτήρια προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό και δηµόσιους 

χώρους ανέρχεται  τουλάχιστον σε δύο φορές ανά µήνα.   

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του συντηρητή καθώς και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτηρίου 

καθορίζονται αναλυτικώς µε την υπ’ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)  κοινή υπουργική 

απόφαση. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας 

µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα. 

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέµβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και η 

τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, πινακίδων µε την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - Ο 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ". 

 

Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται: 

• Η αγορά και η αντικατάσταση ή η επισκευή οποιουδήποτε υλικού και ανταλλακτικού των ανελκυστήρων, που 

παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε οφείλεται σε κακή κατασκευή, είτε σε 

οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην βανδαλισµού, σεισµού, πυρκαγιάς ή πληµµύρας. Στα υλικά περιλαµβάνονται όλα 

τα αναλώσιµα καθώς και όλα τα εξαρτήµατα των ανελκυστήρων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 

αναφέρονται: ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ, πλακέτες, ηλεκτροµαγνήτες, ολισθητήρες, ρουλεµάν, συρµατόσχοινα, 

λαµπτήρες κλπ.. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η απαιτούµενη εργασία για την αντικατάσταση του υλικού 

ή την επισκευή µιας βλάβης. 

• Η αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού των ανελκυστήρων. 
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Σε περιπτώσεις εµφανίσεως οποιασδήποτε ανωµαλίας ή βλάβης  ανελκυστήρων απροόπτων ή µη, ή διακοπής 

λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούµενος αρµοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν και  

εντός 2 ωρών µετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση,  και παρέµβαση µέσω των  απαιτουµένων εργασιών 

αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά τις ώρες 07:00π.µ. έως 19:00µ.µ. 

 

 

Από την έναρξη  ισχύος της  σύµβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολεί για 

τη συντήρηση στα προβλεπόµενα από τον νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης και  τους συντηρούµενους 

ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρεία καλύπτοντας αστική ευθύνη για υλικές ζηµίες, σωµατική βλάβη για 

µεµονωµένο ατύχηµα (συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη)  

και σωµατική βλάβη για οµαδικό ατύχηµα  . 

Ο µειοδότης στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση, υποχρεούται να προσέλθει εντός  δέκα (10) ηµερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή του στο Ταµείο, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της ετήσιας 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.). 

Η πληρωµή του ποσού της συντήρησης  θα γίνεται  σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισµός για την ετήσια συντήρηση των δύο ανελκυστήρων ανέρχεται στο ποσό των 2.160,00 € χωρίς 

ΦΠΑ 23% ή 2656,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα επιβαρύνει τον Τοµέα Μηχανικών και 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 

 

Γ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

� Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται: 

• Η αγορά και η αντικατάσταση ή η επισκευή οποιουδήποτε υλικού και ανταλλακτικού των ανελκυστήρων, που 

παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε οφείλεται σε κακή κατασκευή, είτε σε 

οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην βανδαλισµού, σεισµού, πυρκαγιάς ή πληµµύρας. Στα υλικά περιλαµβάνονται όλα 

τα αναλώσιµα καθώς και όλα τα εξαρτήµατα των ανελκυστήρων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 

αναφέρονται: ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ, πλακέτες, ηλεκτροµαγνήτες, ολισθητήρες, ρουλεµάν, συρµατόσχοινα, 

λαµπτήρες κλπ.. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η απαιτούµενη εργασία για την αντικατάσταση του υλικού 

ή την επισκευή µιας βλάβης. 

• Η αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού των ανελκυστήρων. 

• Όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως: 

- Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.Σ.Υ. επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) προ των φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ.3 ν.4013/2011 (α.204) & άρθρο 61 ν.4146/2013 

(Α.90)            

- Τέλος χαρτοσήµου 3%   (πλέον 20% υπέρ  ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων          

- Παρακράτηση 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στο προ ΦΠΑ ποσό του 

τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων.  

- Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

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

περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων,  

� 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. 

� 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. 

 

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. 
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     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: 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, 105 61 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 ΙΙ 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«Ετήσια συντήρηση 2016 δύο (2) ανελκυστήρων, του 

κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ∆Ε επί της οδού Ζεύξιδος 8 στη Θεσσαλονίκη» 
 

                

 ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕ∆Ε (Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε) 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΗΝΑ  

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ 

ΜΗΝΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / 
ΕΤΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 (24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ζεύξιδος 8 

Θεσσαλονίκη 

Ηλεκτροκίνητος 

Ανελκυστήρας, 

ονοµαστικού φορτίου  

450 kg, 6  ατόµων, 9 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

Ζεύξιδος 8 

Θεσσαλονίκη 

Ηλεκτροκίνητος 

Ανελκυστήρας, 

ονοµαστικού φορτίου 

400 kg,5 ατόµων, 9 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

   

 

 

 

 

 

-------------------- 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

 

-------------------- 

 

 
 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΜΕ 

Φ.Π.Α. 23% 

-------------------- 

 

 

 


