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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τη Λήψη Μέτρων Ασφαλείας λόγω έκθεσης επικινδύνου για το 
ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Βουλής 6 Αθήνα, με προμήθεια και τοποθέτηση 
των απαιτούμενων υλικών, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

(ΦΠΥ 74/2020)

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνική και 
οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής για τη, με τη διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης, σύναψη σύμβασης με αντικείμενο εργασιών την Λήψη Μέτρων Ασφαλείας λόγω 
έκθεσης επικινδύνου, στο ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ , επί της οδού Βουλής 6 Αθήνα, με προμήθεια 
και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: 

Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα
     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση  : Ακαδημίας 22, 
Τ.Κ.            : 106 71  Αθήνα
Πληροφορίες : Σταυρούλα Μπίτσικα
Τηλέφωνο    : 210-37.29.645  
Ε-mail          : sbitsika@efka.gor.gr 
                     tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr
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Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά  με την επισήμανση ότι  
πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι  του αντικειμένου εργασιών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα καταθέσουν προσφορά για το συγκεκριμένο αντικείμενο 
εργασιών, με την προϋπόθεση ότι η προμήθεια και η τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών πληρούν 
την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρεται αναλυτικά στο έργο. Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται 
δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη :  
#10.000,00#€ πλέον ΦΠΑ (#12.400,00#  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας, στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22,  Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Ισόγειο, Γραφείο Αυτοτελούς 
Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου, μέχρι την 29/01/2021 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 μ.μ. 
(υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης 
Συμβάσεων Υπηρεσιών).

Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη: 
Υποβολή τεχνικής, οικονομικής  προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο: 
Ι. «Λήψη Μέτρων Ασφαλείας λόγω έκθεσης επικινδύνου για το ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ, επί της 
οδού Βουλής 6 Αθήνα, με προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύει.» (ΦΠΥ 74/2020)

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά :

Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
(1) Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις 
του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του 
(για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ.) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα). 
Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
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(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του 
ν.4412/2016:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005,σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008(Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 
επικουρικής), και ειδικότερα: 
Ι) φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά περίπτωση 
Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και  
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο οικονομικός φορέας (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 
τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

 (4) Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία :

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν 
(είδος και αντικείμενο διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, αριθμός φακέλου και 
πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης).
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β. Να δηλώνεται:
 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
 ότι μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα προσέλθουν για την υπογραφή 

της σύμβασης.

Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης εργασίας και της 
προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας (Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Όροι Προμήθειας ), καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο  
Παράρτημα Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

Γ. «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιέχει τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 
σύμφωνα με τα οριζόμενα (είδη εργασιών – ποσότητες) στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.
Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η συμμετοχή 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 την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την γνωστοποίηση της Ανάθεσης.
Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ 
στο 100% του τιμήματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραλαβής και αφού προσκομισθούν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα, ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

     Για την πληρωμή ο Aνάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, εκδίδεται μία απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στον 
ανάδοχο/αναδόχους και τον/τους καλεί να προσέλθει/προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: 326203/07-12-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ30Κ46ΜΑΠΣ-Δ7Κ / ΑΔΑΜ: 20REQ007791212) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης 
Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης, και  η υπ. αρ. πρωτ. ΑΑΥ Μ808/09-12-2020 
(ΑΔΑ: 66ΚΦ46ΜΑΠΣ-ΟΧΒ, ΑΔΑΜ 20REQ007861648) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ  00.10.0863 έτους 2020 «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων».
Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 45453100-8 «Εργασίες Αποκατάστασης»

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 
τον κο. Παπαδόπουλο Κων/νο - τηλ. 210-3729772 και την κα. Μπίτσικα Σταυρούλα - τηλ.210-3729645

                                       
                                                                            
   
Συν/να : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΖΕΡΒΑ
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Ανήκει στην Πρόσκληση (ΦΠΥ 74/20)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά το ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Βουλής 6 στην Αθήνα και συν-
τάχθηκε προκειμένου να περιγράψει τα υλικά που πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. Ε 76/19 «Έκθεση Επικινδύνου» του τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Αθηναίων που 
αφορά το ανωτέρω κτήριο.

(Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο οικόπεδο υπάρχουν δύο κτήρια  χρονολογίας κατασκευής 1947. Το ένα κτήριο έχει πρόσοψη στην 
οδό Βουλής, ενώ το άλλο έχει ανεγερθεί στο πίσω μέρος του οικοπέδου και επικοινωνεί με την οδό 
Λέκκα μέσω κοινόχρηστης στοάς. Τα δύο κτήρια επικοινωνούν μέσω αίθριου. Το κτήριο της πρόσοψης 
στην οδό Βουλής αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο, α & β όροφοι. Πρόκειται για διατηρητέα 
κτήρια (ΠΔ19/1985-ΦΕΚ Δ΄349/1985 & Δ-440/1985) χαρακτηρισμένα ως έργα τέχνης (ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3615/61825/1986-ΦΕΚ Β΄245/1986).

Οι απαιτούμενες ενέργειες  για το εν λόγω κτίριο σύμφωνα με την υπ΄ αρ Ε 76/19 «Έκθεση 
Επικινδύνου»  είναι:

1. Σφράγισμα του κτηρίου.
2. Κατασκευή  μεταλλικής σκάφης
3. Τοποθέτηση πλαστικής λινάτσας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Σφράγισμα του κτηρίου με τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής.
Θα τοποθετηθεί μεταλλική κατασκευή για το σφράγισμα του κτηρίου στην κύρια όψη επί της οδού 
Βουλής (μήκους15,00μ) και μέχρι ύψους οροφής ημιώροφου (περίπου ύψος 6,00μ).  Προκειμένου 
να εξακριβωθούν οι διαστάσεις του θα γίνει έλεγχος όψεων του  κτηρίου. 
Πιο αναλυτικά, η κατασκευή θα αποτελείται από:
 Μεταλλικά υποστυλώματα (κοιλοδοκοί) τετραγωνικής διατομής (40/40/3), τα οποία θα 

τοποθετηθούν, σε επαφή με το σώμα του κτηρίου και θα πακτωθούν με ειδικά τεμάχια που 
αναφέρονται παρακάτω σε σταθερά σημεία του κτιρίου (τοίχοι, περβάζια, κλπ). Ο σκελετός θα 
τοποθετηθεί κατά μήκος της κύριας όψης και μέχρι ύψους οροφής ημιώροφου. Τα 
υποστυλώματα αυτά θα γυρίσουν στη συνέχεια προς τα έξω κάτω από τους εξώστες του 1ου 
ορόφου προκειμένου να στηρίξουν τη σκάφη, όπως περιγράφεται παρακάτω.
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 Πανέλα πλαγιοκάλυψης πάχους 5 cm κρυφής στήριξης από γαλβανιζέ λαμαρίνα κυματιστής 
διαμόρφωσης πάχους 0,4 mm, και στις δύο όψεις, έτοιμα βαμμένα σε βαφή φούρνου, 
χρώματος άσπρου ή γκρι, τύπου σάντουιτς με προσθήκη πολυουρεθάνης. 

 Εξαρτήματα-υλικά για τη στήριξη του σκελετού στο κτίριο και των πανέλων επί αυτού. Θα γίνει 
χρήση όλων των απαραίτητων υλικών, εργαλείων και εξαρτημάτων δηλαδή ούπα μεταλλικά 
για τη στήριξη των κοιλοδοκών με το κτήριο, λάμες, γωνίες, τελειώματα, φινιρίσματα, βίδες 
διάτρητες αφανείς, αλλά και όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή και σταθερή  
στήριξη της κατασκευής.

Η κατασκευή θα τοποθετηθεί αφού πρώτα αποξηλωθούν τα ικριώματα, η υπάρχουσα σκάφη και 
οι υπάρχουσες επικαλύψεις των καταστημάτων (πινακίδες κλπ.) και θα πακτωθεί πάνω σε 
σταθερά σημεία της όψης (τοιχοποιία).
Στα σημεία εισόδου στο κτίριο και στη στοά, θα διαμορφωθούν στα πανέλα, θύρες από το ίδιο 
υλικό που θα επιτρέπουν την είσοδο στα κτίρια, οι οποίες θα κλειδώνουν με κατάλληλο και ασφαλή 
τρόπο.  

2. Κατασκευή  μεταλλικής σκάφης.
Αφού γίνει απομάκρυνση της υπάρχουσας σκάφης θα τοποθετηθεί νέα σκάφη μεταλλική, η οποία 
θα συλλέγει τα σαθρά οικοδομικά υλικά της πρόσοψης που είναι επικίνδυνο να αποκολληθούν. 
Στην όψη σε συνέχεια των νέων μεταλλικών υποστυλωμάτων  της κατασκευής σφραγίσματος του 
ισογείου θα δημιουργηθεί πρόβολος πλάτους περίπου 1,20 μ και μήκος 15,00 μ κάτω από τους 
εξώστες του 1ου ορόφου σε ύψος 5,00μ περίπου από το πεζοδρόμιο. Τα υποστυλώματα θα 
φέρουν σε πρόβολο ισάριθμες κοιλοδοκούς, τετραγωνικής διατομής (40/40/3). Κάθε δοκός θα έχει 
ένα οριζόντιο τμήμα και ένα κεκλιμένο σε αμβλεία γωνία. Το οριζόντιο τμήμα θα υποστηρίζεται με 
αντηρίδα, όμοιας διατομής. Όλη η επιφάνεια (οριζόντια και κεκλιμένη) θα στρωθεί με μεταλλικά 
δάπεδα από αλουμίνιο πάχους min 0,4mm, ώστε να δημιουργηθεί προστατευτικός πρόβολος 
(σκάφη) προστασίας των διερχομένων.

3. Τοποθέτηση πλαστικής λινάτσας.  Η πρόσοψη θα επενδυθεί με πλαστική λινάτσα από 
πλεγμένες ίνες πολυπροπυλενίου, η οποία θα αναρτηθεί από το ψηλότερο σημείο της όψης και 
θα διατρέχει όλο το ύψος και το πλάτος της αγκαλιάζοντας τη σκάφη προστασίας. Η λινάτσα θα  
διαθέτει πολύ καλές μηχανικές αντοχές και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο. Θα αναρτηθεί στο 
ψηλότερο σημείο του κτηρίου και στο κάτω μέρος του θα αγκαλιάζει το κεκλιμένο τμήμα της 
σκάφης, ώστε να αποκλείει τον κίνδυνο εκτίναξης κάποιου οικοδομικού υλικού σε πτώση προς τον 
χώρο διέλευσης.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξωτερικό συνεργείο και με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει η 
προμήθεια των υλικών επιτόπου και αποθήκευσή τους καθώς και η εκτέλεση των εργασιών 
κατασκευής και η τοποθέτησης των panel ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την έκδοση της απαιτούμενης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με 
την παρ. 4β του άρθρου 29 του Ν.4495/17 καθώς και την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών. Κατά 
την  εκτέλεση τους θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα 
ασφαλείας. Μετά το πέρας των εργασιών ο Μηχανικός του Αναδόχου οφείλει να καταθέσει στην 
αρμόδια Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρονται οι εργασίες οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν καθώς επίσης και αντίγραφα της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών που 
έχει ληφθεί και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Τεχνικής Έκθεσης.
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 6 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Είδος
μονάδ.

Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδ. 

(€)

Δαπάνη 
(€)  

(1)  (3) (4) (5) (6)=(4)*(
5)  

Αποξήλωση-απομάκρυνση 
ικριωμάτων και υπάρχουσας 
σκάφης

 κατ΄αποκ. 1,0 500,00 500,00  

Αποξηλώσεις-απομάκρυνση 
παλιών επικαλύψεων, 
επιγραφών κλπ  

κατ΄αποκ. 1,0 200,00 200,00
 

Κατασκευή σκελετού στήριξης, 
κατασκευή μεταλλικής σκάφης 
και σφράγισμα όψης με 
μεταλλικά πάνελ 
πολυουρεθάνης  

κατ΄αποκ. 1,0 6.300 6.300,00

 
Κατασκευή θύρας 
πλαγιοκάλυψης  κατ΄αποκ. 2,0 200,00 400,00  

Προμήθεια και τοποθέτηση 
πλαστικής λινάτσας  

κατ΄αποκ. 1,0 600,00 600,00  

Ημερήσια δαπάνη 
γερανοφόρου οχήματος  κατ΄αποκ. 2,0 400,00 800,00  

Διαδικασίες έγκρισης εργασιών 
και απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων

 κατ΄αποκ. 1,0 1.200,00 1.200,00  

Άθροισμα εργασιών:     10.000,00  

Φ.Π.Α.(24%):     2.400,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ):     12.400,00  

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται:

Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θ’ απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
Το εργολαβικό όφελος

Τα μέτρα ασφαλείας που θ’ απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θ’ απασχολεί.
Οι πάσης φύσεως αμοιβές μηχανικού για την επίβλεψη των 

εργασιών.
Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
Κάθε δαπάνη που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου και που  
δεν αναφέρεται στην παρούσα
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(Γ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 Προ της σύνταξης της προσφοράς του να επισκεφθεί το κτίριο και να λάβει πλήρη γνώση του 

αντικειμένου, της τεχνικής έκθεσης, των ιδιομορφιών του κτιρίου και των συνθηκών εργασίας 
στο έργο. 

 Να διαθέτει το ανάλογο πλήθος προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου 30 μέρες από την ανάθεση.

 Να οργανώσει και να πραγματοποιήσει την εκτέλεση των εργασιών μετά από συνεννόηση με 
τον επιβλέποντα του έργου.

 Εργασίες που δεν περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση αλλά είναι αναγκαίες για την περαίωση 
των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει και να ενημερώσει τον επιβλέποντα του 
έργου.

 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και 
σύμφωνα με την υποβληθείσα  προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης 
των σκαλωσιών να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, από ειδικευμένο 
σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.

 Σε περίπτωση αστοχίας υλικών, ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις 
αποκαταστήσει.

 Να φροντίζει για την προστασία των όμορων κτιρίων.
 Να φροντίζει για την μεταφορά των μπαζών με δική του μέριμνα και έξοδα ώστε κοινόχρηστοι 

χώροι (δρόμοι, πεζοδρόμια κλπ) να παραδίδονται για την ελεύθερη διέλευση.
 Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά 

για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών, καθώς 
επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 
στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε τρίτο εξαιτίας του ή από απειρία ή από αμέλεια δική του ή των 
μελών του προσωπικού ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά 
ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ.

 Κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του  ή των υπαλλήλων του πάνω σε 
οποιοδήποτε στοιχείο εντός ή εκτός του κτιρίου που αναλαμβάνει και των όμορων κτιρίων, τον 
βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Επίβλεψης.
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