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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα ,      08-12-2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ.  290972/08-12-14 

                 

 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          

Πληρ.     : Ι.  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Τηλ.        : 210 52 17 373 

 FAX       : 210 52 17 407             

            

                           

   

                      

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την “Αποκατάσταση 

διαρροής αποχέτευσης σε  χώρο w.c., στον ηµιώροφο του κτιρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  

29 - ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.600,00€  πλέον Φ.Π.Α. 

 

 

 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.58Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την 
υποβολή  προσφοράς σε κλειστό φάκελο,  για την αποκατάσταση διαρροής αποχέτευσης σε  χώρο 
w.c., στον ηµιώροφο του κτιρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  29 - ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 1.600,00€  πλέον Φ.Π.Α. 
 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη του: 
1. Το 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.  Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
3. Την υπ’ αρ. 389 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 97938/25-11-2014 και Α∆Α: 

ΩΕΑ3ΟΡΕ1-Ξ96, ποσού  1.968,00€ για την αποκατάσταση διαρροής αποχέτευσης σε w.c. του 
ηµιωρόφου στο κτίριο ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό Σταδίου 29 , σε βάρος της πίστωσης του  
ΚΑΕ:0863 οικον. Έτους 2014, του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. 

4. Την υπ’ αριθ.  14REQ002456339/08-12-2014 ενηµέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

Προσκαλεί  τους ενδιαφερόµενους, που ασχολούνται µε τεχνικό αντικείµενο αποκαταστάσεων – 

επισκευών,    συναφές µε το περιγραφόµενο  στο “ΚΕΦ. 2 :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” της 

παρούσας πρόσκλησης,  να υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο τη οικονοµική προσφορά τους. 

Ο φάκελος θα  φέρει τον τίτλο  “ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για Αποκατάσταση  διαρροής αποχέτευσης σε χώρο w.c. 

στον ηµιώροφο του κτιρίου ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην  οδό  ΣΤΑ∆ΙΟΥ αρ. 29 – ΑΘΗΝΑ” και  την ένδειξη “  Υπόψη 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΑ”   και πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών 

του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, έως και  την  Παρασκευή 12 

∆εκεµβρίου 2014 (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου) και ώρα 14:00 µ.µ.   
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Ο φάκελος θα περιέχει το συνηµµένο “ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” (ακολουθεί στο τέλος της παρούσας  

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)   συµπληρωµένο,  υπογεγραµµένο  και σφραγισµένο . 
 
Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ηµιώροφο της οδού Μάρνη 22 

Αθήνα,  την ∆ευτέρα 15/12/2014 και ώρα 12:00, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος εξ αυτών που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον  το επιθυµεί.  

Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς.  
 

ΚΕΦ. 1 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

• Με τη συµπλήρωση και υποβολή  της προσφοράς, θεωρείται δεδοµένο ότι ο προσφέρων απέκτησε 
πλήρη γνώση του έργου, και αποδέχεται πλήρως του όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

• Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιµή σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς, 
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. 

• Η προσφορά θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίµηµα. Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα θα περιλαµβάνεται 
το σύνολο υλικών και εργασιών για την ολοκλήρωσή της αποκατάστασης του προβλήµατος,  έστω 
κι αν κάτι δεν αναφέρεται ρητά στην τεχνική περιγραφή.  

• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους 
και προϋποθέσεις. 

• Η πληρωµή θα  γίνει  µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν προσκόµισης  σχετικού   
τιµολογίου στο οποίο θα περιλαµβάνονται  όλες οι νόµιµες κρατήσεις  ως εξής: 

� 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 ),  
� Κάθε άλλη  κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

και µετά τον  σχετικό έλεγχο των αρµοδίων υπηρεσιών του Ταµείου .  

• Τα τιµολόγιο  θα εκδοθεί  στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

       ΚΕΦ. 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

 Προκειµένου για την αποκατάσταση διαρροής αποχέτευσης σε  w.c. του ηµιωρόφου (στο χώρο του 

κυλικείου)  του κτιρίου ΕΤΑΑ / ΤΣΑΥ στη Σταδίου αρ.29, θα απαιτηθούν : α) Εργασίες αποξήλωσης 

τµήµατος του δαπέδου , που είναι µε επίστρωση από µάρµαρο , σε επιφάνεια έως 5,00m2   (πιθανόν και 

τοιχοποιϊας µέχρι 1,00m2), για τον ακριβή εντοπισµό του σηµείου διαρροής  , β) Εργασίες αντικατάστασης  

του δικτύου µε νέες σωληνώσεις,  στο σύνολο τους από  PVC  ανεξαρτήτως σχήµατος στοιχείων 

(ευθύγραµµα, καµπύλα,  Τ ή µε διακλαδώσεις)  που  απαιτείται να αντικατασταθούν,  διαµέτρου Φ50 έως 

Φ110 µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά σύνδεσης, στήριξης και  στεγανοποίησης (µούφες, 

τάπες, σιφώνια, καπάκια, φρεάτιο, λάστιχα, κόλλες, κ.λ.π. ). Επισηµαίνεται ότι λόγω της παλαιότητας του 

κτιρίου, οι κατακόρυφες σωληνώσεις αποχέτευσης είναι από µαντέµι και το εσωτερικό δίκτυο από µολύβι, 

ενώ απ’ το σηµείο διέρχεται  και  τοπικό δευτερεύον δίκτυο (µεταγενέστερη κατασκευή) που η κατακόρυφη 

στήλη του είναι PVC Φ70. Στις εργασίες περιλαµβάνονται και αυτές τις διαµόρφωσης των απαραίτητων 

κλίσεων και των απαιτούµενων δοκιµών και γ) Εργασίες αποκατάστασης του χώρου στην αρχική µορφή. 

Μετά την αντικατάσταση των σωληνώσεων θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου (γεµίσµατα, 

στερέωση των σωληνώσεων, επίστρωση δαπέδου µε πλάκες µαρµάρου  ιδίων διαστάσεων, ιδίου 

χρώµατος και ποιότητας µε τις προϋπάρχουσες, αποκατάσταση της τοιχοποιίας, επίστρωση  πλακιδίων 
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τοίχου, επανατοποθέτηση της λεκάνης w.c. εφόσον απαιτηθεί η αφαίρεσή της κ. λ. π.)  στην πρότερη 

µορφή του ώστε να παραδοθεί  έτοιµος προς χρήση.   

Στην  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  περιλαµβάνονται οι  κάτωθι κατηγορίες εργασιών:  

1. Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις:   

Kάθε είδους εργασία που θα απαιτηθεί για τον εντοπισµό του σηµείου διαρροής, την αποκάλυψη και 

αφαίρεση  του παλαιού δικτύου  σωληνώσεων που πρέπει να αντικατασταθεί, καθώς και η αποµάκρυνση 

και  απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων.  

2. Αντικατάσταση Σωληνώσεων:  

Περιλαµβάνονται : Α) Το σύνολο των σωληνώσεων του δικτύου από PVC, ανεξαρτήτως σχήµατος 

στοιχείων (ευθύγραµµα, καµπύλα,  Τ ή µε διακλαδώσεις),  που απαιτείται να αντικατασταθεί,  διαµέτρου 

Φ50 έως Φ110 µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά σύνδεσης, στήριξης και  στεγανοποίησης 

(µούφες, τάπες, σιφώνια, καπάκια, φρεάτιο, λάστιχα, κόλλες, κ.λ.π. )  

Β) Η εργασία πλήρους τοποθέτησης του νέου δικτύου και διαµόρφωσης των απαραίτητων κλίσεων  µε τις 

απαιτούµενες δοκιµές . 

3. Εργασίες Αποκατάστασης   

Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη 

µορφή.  

 

  
ΚΕΦ. 3 : ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ  

• Ολες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και ειδικά 
οι καθαιρέσεις θα γίνουν µε την απαιτούµενη προσοχή ώστε αυτές να περιοριστούν κατά το δυνατόν 
στις απολύτως απαραίτητες  επιφάνειες.  

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποµακρυνθούν τα προς απόρριψη υλικά και ο χώρος θα 
παραδοθεί έτοιµος προς χρήση.  

• Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών : Εντός  5  ηµερών από την  ανάθεση. 

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών απογευµατινές ώρες ή 
Σαββατοκύριακο,  εφόσον κριθεί απαραίτητο απ’ την υπηρεσία.  

• Η προσφορά θα ισχύει για 30 ηµέρες τουλάχιστον απ’  την ηµεροµηνία υποβολής της.  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ. – Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση διαρροής αποχέτευσης σε χώρο w.c., στον ηµιώροφο του κτιρίου 

ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην οδό  ΣΤΑ∆ΙΟΥ αρ. 29 - ΑΘΗΝΑ  και αφού έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως 

τους όρους της υπ’ αριθ. 290972/08-12-14 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλω την 

κάτωθι προσφορά. 

Στοιχεία Προσφέροντος : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………..………..……..................................     

Α.Φ.Μ. /∆ΟΥ………………………………………………………………………………………………….       

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

Τηλ.:…………………………………………..                    FAX:………………………………………….. 

 

 

   

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΑΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ € 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ € 

Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης 

Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) 

 

1.600,00€  

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 
ΜΕ ΦΠΑ 23%  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ € 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ € 

 

 

1.968,00€  

 

 

 

 

 

 

• Στην τιµή προσφοράς µου περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

 

Ολοκλήρωση εργασιών απ’ την ηµέρα ανάθεσης: …………..ηµέρες 

Ισχύς  προσφοράς : ………………ηµέρες. 

 

 

 

 

 

                                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…..……….. 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 


