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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,  04/03/2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 29991/5-3-2014 

          ΑΔΑ: ΒΙΚΥΟΡΕ1-Μ28 
                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΤΜΗΜΑ       : Προμηθειών      ΠΡΟΣ:                    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

Ταχ.  Δ/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ          

Πληροφορίες  : Β. Πολίτη / Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 312 / 327 

FAX               : 210-5217 315              

            

                           

                        

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

έργου της διενέργειας χρηματαποστολών σε ετήσια βάση του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. επί 

της οδού Σωκράτους 53 Αθήνα»  

 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 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 ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 του έργου: «Μεταφορά χρημάτων και 

επιταγών (Χρηματαποστολές) για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε 

επιχείρηση που διαθέτει άδεια διενέργειας χρηματαποστολών και να συνάψει σύμβαση με αυτήν για το παραπάνω 

έργο, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 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 Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του έργου 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 τη 

μεταφορά αξιών (Χρηματαποστολές) των εισπράξεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.». 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 εφόσον κατακυρωθεί στον προσφέροντα η ανάθεση του ανωτέρω έργου, αυτός οφείλει εντός 10 

εργασίμων ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκομίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά 

του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007: 
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 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, 

καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί. 

 Δικαιολογητικά σύστασης Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δε τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου της υπογραφής, με την 

οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

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 

07/03/2014 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 07/03/2014 και ώρα 14:30 στο Τμήμα 

Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, 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 επιχείρηση στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 

  

 

 

 

 

         Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

       

 

                Αντώνης Σελλιανάκης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

(ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.»  

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

 

 

1. Το έργο θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τη μεταφορά των χρημάτων και επιταγών (αξιών) των ημερήσιων 

εισπράξεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.  από τις εγκαταστάσεις του στο κτήριο επί της οδού 

Σωκράτους 53 - ΤΚ 104 31 Αθήνα, στο κατάστημα (040) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ επί της οδού Αιόλου 86 – 

Αθήνα. 

 

2. Οι χρηματαποστολές θα διενεργούνται σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. 

έως τις 13:00 μ.μ. κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης των υπευθύνων της επιχείρησης που θα αναλάβει το έργο. Αν 

κάποια ημέρα το ποσό των εισπράξεων του Ταμείου είναι μικρό, θα ενημερώνεται έγκαιρα η επιχείρηση ώστε να μην 

εκτελείται η χρηματαποστολή εκείνης της ημέρας. 

 

3. Η παραλαβή του σφραγισμένου σάκου θα γίνεται από την έδρα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Σωκράτους 53, 

Τ.Κ. 104 31 Αθήνα) με την έκδοση δελτίου παραδόσεως και παραλαβής. 

 

4. Η παράδοση του σφραγισμένου σάκου θα γίνεται στο Υποκατάστημα (040) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επί 

της οδού Αιόλου 86 – Αθήνα, παρουσία εκπροσώπου του Ταμείου, όπου θα γίνεται η αποσφράγιση του σάκου, η 

καταμέτρηση των παραδοθέντων αξιών και η ολοκλήρωση της χρηματαποστολής με την υπογραφή του 

παραλαβόντος από την πλευρά της Τράπεζας.  

 

5. Η διενέργεια των χρηματαποστολών θα γίνεται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εκτός αργιών, τις 

ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. με αυθημερόν παράδοση των χρημάτων στο υποκατάστημα της ΕΤΕ, η δε 

ακριβής ώρα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνεται νωρίτερα 

ο αρμόδιος υπάλληλος του Ταμείου για την ακριβή ώρα της παραλαβής των χρημάτων. 

 

6. Οι χρηματαποστολές θα διενεργούνται με θωρακισμένο όχημα και θα είναι ασφαλισμένες για την περίπτωση 

κλοπής. Η επιχείρηση υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, να έχει 

ασφαλισμένο τον κίνδυνο της μεταφοράς των αξιών σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία και να ενημερώνει 

εγγράφως και άμεσα το Ταμείο για οποιαδήποτε τροποποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης ή των όρων του 

ασφαλιστηρίου. 

 

7. Το προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους προβλεπόμενους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

(π.χ. Ι.Κ.Α.), να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να μεταφέρει αξίες. 

 

8. Η επιχείρηση που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 

118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007), καθώς και εγγυητική επιστολή ποσού που θα αντιστοιχεί στο 10% της καθαρής 

(προ ΦΠΑ) αξίας της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

 

9. Οι νόμιμες κρατήσεις που θα βαρύνουν την επιχείρηση που θα αναλάβει το έργο είναι οι εξής:  

 0,10% κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν.4013/2011) επί της συνολικής καθαρής αξίας κάθε τιμολογίου 

 3% τέλος χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους 

χαρτοσήμου   

 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την πληρωμή 

 οποιαδήποτε κράτηση πέραν των ανωτέρω θεσμοθετηθεί νόμιμα στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί. 

 

10. Η επιχείρηση που θα αναλάβει το έργο των χρηματαποστολών, θα εκδίδει προς το Ταμείο τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών, το οποίο θα περιλαμβάνει τις διενεργηθείσες χρηματαποστολές εκάστου μήνα. Η πληρωμή της 

επιχείρησης θα γίνεται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου. Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται με κατάθεσή του σε 

τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η επιχείρηση. 
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11.  Στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί ο παρακάτω όρος: 

 

«Αν για οποιοδήποτε λόγο καταργηθεί, τροποποιηθεί ή ανασταλεί η λειτουργία του Τομέα Ασφάλισης Νομικών ή αλλάξει 

ο τρόπος εισπράξεων ή καταργηθούν οι εισπράξεις από το Ταμείο στο γενικότερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποχρεώσεις του Τομέα 

Ασφάλισης Νομικών απέναντι στην επιχείρηση που διενεργεί τις χρηματαποστολές, περιορίζονται μόνο στην καταβολή 

των δεδουλευμένων χρηματαποστολών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της παύσης τους». 

 

12.  Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή του έργου παρέχονται από τον κο Παπαευθυμίου Σταύρο, 

Σωκράτους 53 Τ.Κ. 104 31 Αθήνα, τηλ. 210-5296111, fax: 210-5296129. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της 

Πρόσκλησης και της Σύμβασης, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. κα Κατσαριώτη Ελένη 

ekatsarioti@etaa.gr, τηλ. 210-5217327 και κα Πολίτη Βάνα vpoliti@etaa.gr, τηλ. 210-5217312 / fax: 210-5217315, 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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