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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08.12.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ε.Τ.Α.Α. 

Αρ. Πρωτ.  336629/9-12-2016 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

             

 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μάρνη 22,   

                                     104 33 – ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:      Γ. Μπάτσου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :           210 52 17 320 

FAX :                           210 52 17 407 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά 

Εργασίες για την αποτροπή πρόσβασης στο εσωτερικό και καθαρισµού, στο κτήριο της 

οδού Αγίου Κωνσταντίνου 43 στην Αθήνα ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε, προϋπολογισµού 

7.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ24%. 

 

  

Το Ν.Π.∆.∆. 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 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή 

προσφοράς για Εργασίες για την αποτροπή πρόσβασης στο εσωτερικό και καθαρισµού, στο 

κτήριο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 43 στην Αθήνα  ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε, 

προϋπολογισµού 7.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% 

 

1.∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί  
περιγράφονται στο  άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρουν στην αγορά τις υπηρεσίες  που περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο 

άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

 

2. Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή που θα αναλάβει το συγκεκριµένο 

έργο και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους 
και την περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.     

             

3. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς που αφορά Εργασίες 
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για την αποτροπή πρόσβασης στο εσωτερικό και καθαρισµού, στο κτήριο της οδού 

Αγίου Κωνσταντίνου 43-Αθήνα,  ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε». 

 

  Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα 

Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος 
τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την  Παρασκευή 16.12.2016  και ώρα 11:30 π.µ. (υπόψη του 

Τµήµατος Προµηθειών).  
  

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο 

φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την  Παρασκευή  16.12.2016 και ώρα 11:30 

π.µ. δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

  

 

Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 
 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά 

περίπτωση (όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, 

ΕΕ κλπ) και επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά 

πρόσωπα. 

Β)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.  
� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
� θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας έχει επισκεφτεί το κτήριο, 

έχει  αποκτήσει σαφή αντίληψη του αντικειµένου του έργου, της υπάρχουσας 
κατάστασης & των ειδικών συνθηκών του έργου,  για το οποίο υποβάλλει 
προσφορά. 

� ότι ο προσφέρων διαθέτει εµπειρία και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή 

(ειδικευµένο προσωπικό, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση των 

εργασιών 

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των 

συµβατικών του υποχρεώσεων 

 

Γ) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

  

∆) Η οικονοµική προσφορά  

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρεται η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. για 

κάθε είδος εργασιών.   

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
παρατίθεται Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς.  Ο Οικονοµικός Φορέας  αναγράφει την 

προσφορά του για το είδος των υπηρεσιών το οποίο υποβάλει προσφορά.  

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύµβασης.  
Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτούµενων 

υλικών,  το σχετικό κόστος µεταφοράς &  τοποθέτησης των απαραιτήτων για τις εργασίες 
υλικών, στους χώρους  του κτηρίου καθώς και όλες  οι νόµιµες κρατήσεις.   
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4. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Παρασκευή  

16.12.2016 και ώρα 11:45 π.µ.  στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου 

µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί. 
  

5. Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις ανάληψης  και 

έγιναν οι απαραίτητες αναρτήσεις στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 

- Η υπ’ αρ. 40/5-07-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 
4402/5.07.2016 & Α∆Α:78ΥΙΟΡΕ1-ΕΓΚ) ποσού 9.300,00 € σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισµού δαπανών του κλάδου ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  στον ΚΑΕ: 00100863 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης 
πρωτογενούς 16REQ004731929): «Εργασίες για την αποτροπή πρόσβασης στο εσωτερικό 

και καθαρισµού, στο κτίριο της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 43 ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε.» 

-  Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 139293/13-6-2016 έγγραφο της διεύθυνσης Επιθεώρησης 
προς το ΤΠΕ∆Ε (Α∆ΑΜ πρωτογενούς 16REQ004580423). 
 

6. Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) 

Η πληρωµή  θα γίνει βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων εφόσον ολοκληρωθούν οι  
αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου δηλαδή µε την ολοκλήρωση των εργασιών 

του  έργου.  

Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τον Τοµέα Πρόνοιας 
Εργοληπτών του Ε.Τ.Α.Α, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής & µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον 

απαιτείται , αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Κατά την πληρωµή ο 

ανάδοχος απαιτείται κατά περίπτωση όπως νοµίµως  προβλέπεται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα  

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 

  γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση 

του οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις   
  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

Το/α τιµολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Π.Ε.∆.Ε.) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, 105 61  ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 
• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 

Ν.4013/2011 (Α.204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για συµβάσεις που το 

συµβατικό αντάλλαγµα αυτών ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στην 

καθαρή αξία του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 
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• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς 
υπογραφή  σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα 

αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ 

παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 

 Πληροφορίες που αφορούν στο Τεχνικό µέρους του έργου σχετικά µε το 

συγκεκριµένο έργο παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο της ∆/νσης Επιθεώρησης του 

ΕΤΑΑ, κ. Κ. Καµπίτση τηλ. 210 5217374, τις εργάσιµες µέρες και ώρες.  
 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Προκειµένου να αποτραπεί η είσοδος αγνώστων στην ηµιτελή οικοδοµή επί της οδού 

Αγίου Κωνσταντίνου 43 στην Αθήνα ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε απαιτούνται οι παρακάτω 

αναφερόµενες παρεµβάσεις. 
Οι παρακάτω αναφερόµενες τεχνικές προδιαγραφές & διαστάσεις υλικών είναι οι 

ελάχιστες αποδεκτές απαιτήσεις του Ταµείου για την σύνταξη και υποβολή προσφοράς από 

τους ενδιαφερόµενους. 
 

ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 

Στην πρόσοψη του κτηρίου και στην στάθµη του Ισογείου ορόφου υπάρχουν τρία 

ανοίγµατα µε αφετηρία υψών από την στάθµη του επικλινούς πεζοδροµίου έως την οριζόντια 

στάθµη των +5,15 µέτρων. 

 

Θα πραγµατοποιηθεί αποξήλωση των υφισταµένων και προχείρων προστατευτικών 

πανό και η αντικατάσταση αυτών µε νέα. 

 

Μεσαίο Άνοιγµα µε δίφυλλη ανοιγόµενη πόρτα - σταθερό φεγγίτη γαλβανιζέ πλέγµα 

 

Κατασκευή πλαισίου - διαφράγµατος διαστάσεων ύψος 2,5 m Χ πλάτος 3,90 m εκ 

γαλβανιζέ  κοιλοδοκού διατοµής 80 Χ 80 Χ 3 mm (κάσα γωνιά) , πορτόφυλλα εκ διατοµής 
80 Χ 40 Χ3 mm άνωθεν αυτού επί γωνιάς διατοµής 40 Χ 40 Χ 4 mm, ηλεκτροκολληµένη 

λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, άνωθεν πλαισίου θύρας σταθερό πλέγµα γαλβάνιζε 50 Χ 50 Χ5 

mm, διαστάσεων ύψους 1,00 m Χ πλάτους 2,40 m. 

 

Σταθερά µη Ανοίγµατα πλαίσια πρόσοψης εκατέρωθεν κεντρικού ανοίγµατος 
 

Κατασκευή δύο (2) σταθερών µη ανοιγοµένων πλαισίων - διαφραγµάτων 

ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 2,5 m Χ πλάτους 2,40 m αποτελούµενο από λαµαρίνα 

εξωτερικά πάχους 1,5 mm επί κανάβου κοιλοδοκών διατοµής 60 Χ 40 Χ 3 mm και άνωθεν 

των πλαισίων τοποθέτηση και εξασφάλιση πλεγµάτων επί γωνίας γαλβάνιζε διατοµής 40 Χ 

40 Χ 4 mm 50 Χ 50 Χ5 γαλβάνιζε, διαστάσεων ύψος 1,00 m Χ πλάτος 2.40m. 

 

ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

 

Μεσαίο Άνοιγµα ως δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα µε σταθερά µη ανοιγόµενα τµήµατα 

εκατέρωθεν 

 

Κατασκευή πλαισίου - διαφράγµατος διαστάσεων ύψος 2,50 m Χ πλάτος 3,35 m εκ 

γαλβάνιζε κοιλοδοκού διατοµής 40 Χ 40 Χ 3 mm και λάµα 40 Χ 6 mm , πορτόφυλλα εκ 

διατοµής 80 Χ 40 Χ3 mm, άνωθεν αυτού επί γωνιάς διατοµής 40 Χ 40 Χ 4 mm, 

ηλεκτροκολληµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm, άνωθεν πλαισίου θύρας σταθερό πλέγµα 

γαλβάνιζε 50 Χ 50 Χ5 mm, διαστάσεων ύψους 1,00 m Χ πλάτους 2,40 m. 
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Κατασκευή ανοιγόµενου πλαισίου - διαφράγµατος µε σταθερά µη ανοιγόµενα 

τµήµατα εκατέρωθεν ως θύρα εργοταξίου από λαµαρίνα πάχους 1,5 mm εξωτερικά, 

διαστάσεων ύψος 2,5 m Χ πλάτος 3,90 m ηλεκροκολληµένη επί κοιλοδοκού µε πλέγµα 

γαλβάνιζε διαστάσεων 50 Χ 50 Χ5 mm άνωθεν, διαστάσεων ύψους 1,00 m Χ πλάτους 2,40 

m. 

 

Σταθερά µη Ανοίγµατα πλαίσια ακαλύπτου εκατέρωθεν κεντρικού ανοίγµατος 
 

Κατασκευή δύο (2) σταθερών µη ανοιγοµένων τελάρων ως πλαίσια - διαφράγµατα 

ενδεικτικών διαστάσεων έκαστο ύψος 2,26 m Χ πλάτος 0,98 m και ύψος 2,50 m Χ πλάτος 
3,35 m αποτελούµενο από λαµαρίνα εξωτερικά πάχους 1,5 mm επί κανάβου κοιλοδοκών 

διατοµής 40 Χ 40 Χ 3 mm. 

 

ΠΙΣΩ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 

Εξασφάλιση δύο οριζόντιων καταπακτών πίσω ακαλύπτου (shaft) µε την κατασκευή 

πλαισίων εκ γαλβάνιζε κοιλοδοκό διατοµής 40 Χ 40 Χ 3 mm και κάτω πλέγµα 50X 50 X 5 

mm ενδεικτικών διαστάσεων 2,35 Χ 0,96 

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΙΣΩ ΟΡΙΟΥ 

 

Άκαµπτη Περίφραξη Πίσω Ορίου ακινήτου συνολικού µήκους 16,04 µέτρων. 

Γαλβανιζέ κολώνες εκ κοιλοδοκού διατοµής 60 Χ 60 Χ 3 mm µε γαλβανιζέ φλάντζες 
διατοµής 120 Χ 120 Χ 8 mm εκάστη τοποθετηµένες κατακόρυφα επί τοιχίου για πάκτωση 

της κολώνας µε τέσσερα γαλβανιζέ στριφώνια σε ίσες αποστάσεις ανά 2 m άξονα µε άξονα. 

 

Οκτώ (8) περίπου ενδιάµεσα τελάρα ενδεικτικών διαστάσεων έκαστο 1,80 Χ 2,00 m 

κατασκευασµένα εκ γωνιάς γαλβάνιζε διατοµής 40 Χ 4 mm µε πλέγµα γαλβάνιζε 50 Χ 50 Χ 

4 mm επί γωνιάς 30 Χ 4 mm 

 

Ακαµψία περίφραξης µε Ενίσχυση τελάρων µε κολόνες διατοµής 30X4 mm 

τοποθετηµένες χιαστά - διαγώνια. 

 

Αγκαθωτό σύρµα περίφραξης σε ρολό επί εννέα κυκλικών συρµάτων γαλβάνιζε 
διατοµής Φ 14 για δεσίµατα. 

 

Όλες οι παραπάνω αναφερόµενες διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση. 

 

Στον εκτιµώµενο συνολικό προϋπολογισµό των 7.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

περιλαµβάνεται και ο λεπτοµερής καθαρισµός του εργοταξίου στις στάθµες : Υπόγειο -2, 

Υπόγειο -1, Φρεάτια Ασανσέρ, Ισόγειο, ακάλυπτος οικοπέδου πίσω µε ζαρντινιέρες, 
πεζοδρόµιο στην πρόσοψη, και η αποµάκρυνση µε κάδο των αχρήστων προς οικολογική 

απόρριψη. 

 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει το κόστος των µικρο-υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 

καθώς και τις διαδικασίες και το κόστος έκδοσης αδειών, εφόσον απαιτούνται. 

Όλες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  
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Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών: 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Εφόσον απαιτείται ο ανάδοχος θα µπορεί να πραγµατοποιεί εργασίες και 
Σαββατοκύριακο και αργίες, µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος. 
Κατά περίπτωση σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας αγαθών  ή 

υπηρεσιών εφαρµόζονται οι κυρώσεις των  άρθρων 207 &  218 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, 

για παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς 
και να αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  

Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το 

δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, 

οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και  τις 
ισχύουσες Προδιαγραφές από τη σχετική  Νοµοθεσία  για  αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση 

αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 

4412/2016.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας βάσει των 

διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς 
και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών 

διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων 

συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου. 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο 

Φ.Π.Α. καθώς και η συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

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

νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, ή υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό των 

7.500,00€ πλέον ΦΠΑ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ζητούµενων εργασιών  απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύµβασης.  
 

Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτούµενων 

υλικών,  το σχετικό κόστος µεταφοράς &  τοποθέτησης των απαραιτήτων για τις εργασίες 
υλικών, στους χώρους  του κτηρίου καθώς και όλες  οι νόµιµες κρατήσεις.   

Η προσφορά θα ισχύει τουλάχιστον για 60 ηµέρες από  την ηµεροµηνία υποβολής της.  
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Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Εργασίες για την αποτροπή πρόσβασης στο εσωτερικό και 

καθαρισµού, στο κτήριο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 43 Αθήνα, 

ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε 

Στοιχεία Προσφέροντος: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ...................................................................................................................................  

Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ.:  ………………………………………………………………………. 

Ταχ. ∆/νση:        ..........................................................................................................  

Τηλ.:                  ........................................................  

FAX:                  ......................................................  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 43-ΑΘΗΝΑ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  

  χωρίς  ΦΠΑ(€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  

Συµπεριλαµβανοµένου   

ΦΠΑ(€) 

Εργασίες για την 

αποτροπή πρόσβασης 

στο εσωτερικό του 

κτηρίου και καθαρισµού 

αυτού 

  

 

 

 

Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτούµενων 

υλικών,  το σχετικό κόστος µεταφοράς &  τοποθέτησης των απαραιτήτων για τις εργασίες 
υλικών, στους χώρους  του κτηρίου καθώς και όλες  οι νόµιµες κρατήσεις.   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...............  

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

                                                      (ΥΠΟΓΡΑΦΗ &  ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
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