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Α.Π.: ΔΙΚΤ/2019/173 

 

Αθήνα, 11/06/2019 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Αντικατάσταση δύο φεγγιτών που βρίσκονται στη πρασιά 
της εισόδου του κτιρίου του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού 
Τσαμαδού 7, Αθήνα» 

 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον 
Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΔΙΚΤ/2019/29 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005077393, το ΝΠΙΔ Κέντρο 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«Αντικατάσταση δύο  φεγγιτών που βρίσκονται στη πρασιά της εισόδου του κτιρίου του Δικτύου 
Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα»,  
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την 
Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 
 

Είδος   Αντικατάσταση δύο  φεγγιτών που βρίσκονται στη πρασιά της 
εισόδου του κτιρίου του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  2.822,58 € προ ΦΠΑ    
3.500,00 € με Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως 
φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου.  

CPV 4500000-7 

KAE 1100000000 

Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης 

ΑΔΑ:Ω2ΥΛΟΡ9Υ-7ΟΑ 
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Σύνταξη προσφοράς 

  
Οι  προσφορές  κατατίθενται εντός φακέλου και  πρέπει να περιέχουν 
τα εξής:  
 

1. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της 
δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού 
αντικειμένου της παρούσας. 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι : 
i. Δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 
λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

ii. Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

iii. Η προσφορά του ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

iv. Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και 
ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπεται 
αντικατάσταση δύο  κολουροκωνικών φεγγιτών.  

v. Παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση 
ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας. 
 

3. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς (ευκρινή φωτοαντίγραφα), από τα 
οποία να προκύπτουν: 
i) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 
καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους). 

ii) Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

4. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(Παράρτημα Α’) της παρούσης. 
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5. Συμπληρωμένος και Υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης. 

  
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, συμβολαιογραφικό έγγραφο 
εκπροσώπησης για την υπογραφή. 

Τεχνικές προδιαγραφές / 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές σε  
φάκελο  τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗ,  επί της οδού Τσαμαδού 7 – Αθήνα  ΤΚ.10683,  το 
αργότερο μέχρι την Τετάρτη  03/07/2019 και ώρα 11.00 π.μ. 
2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών 
και διευκρινίσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την 
αρχική προσφορά τους. 
 

Υπογραφή Σύμβασης Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα 
ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

 

Διευκρίνιση 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 αφορούν 
στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τους 
διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και 
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σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 
εκπροσώπους του. 

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

Ισχύς προσφορών  Η προσφορά πρέπει να ισχύει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)  ημέρες 
από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Κατακύρωση 
αποτελεσμάτων/Χρόνος -τόπος 
παραλαβής  

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ,ο  Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει  την  προμήθεια, εντός εξήντα  (60) ημερών. 

Τρόπος πληρωμής  Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης 
του δικαιούχου, εντός τριάντα  (30) ημερών από την   οριστική 
παραλαβή της προμήθειας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να 
προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας 
το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της πληρωμής. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64,  
Ν.4172/2013),παρακράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(άρθρο 44 
Ν.4605/2019),παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.(άρθρο 
350,Ν.4412/2016),παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας(άρθρο 
3,Ν.3580/2007). 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210-5200800 εσωτ. 17215 
Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου 
mail: accounting2@kethea-exelixis.gr 
Τεχνικά  Θέματα :  210.9241993-6 Τεχνική Υπηρεσία 

Ματαίωση διαδικασίας    Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 
διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της 
παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ 
της ρητής και έγγραφης αδείας της Υπηρεσίας. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι 
περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 
Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

 
Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 

 

mailto:accounting2@kethea-exelixis.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΩΝ ΦΕΓΓΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 7, Τ.Κ. 106 83, ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ : 

 
Προτείνεται η αντικατάσταση των δύο κολουροκωνικών φεγγιτών που βρίσκονται στην πρασιά της 

εισόδου, στο κτήριο του Δικτύου Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, λόγω εκτεταμένης φθοράς 

και οξείδωσης του μεταλλικού τους κελύφους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κάθε φεγγίτης έχει κατασκευαστεί από δύο μεταλλικά φύλλα (μέσα και έξω), διαμορφώνοντας 

κόλουρο κώνο με πάχος- κενό 10 εκ. Και οι δύο παρουσιάζουν εκτεταμένη και μη αναστρέψιμη οξείδωση, σε 

βαθμό αποσύνθεσης. Επιπλέον, η προσαρμογή των οπλισμένων υαλοπινάκων στην πάνω παρειά έχει 

αστοχήσει, με συνέπεια να μπαίνουν τα νερά της βροχής μέσα στην κατασκευή και να επιταχύνουν την 

φθορά. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η πιθανή εισροή υδάτων στον υπόγειο χώρο όπου φιλοξενείται το 

αρχείο του δικτύου.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η ανακατασκευή των φεγγιτών από σκυρόδεμα, σύμφωνα 

με την περιγραφή που ακολουθεί: 
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ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

 

- Αποκάλυψη της κατασκευής, με αφαίρεση των στρωμάτων χρώματος. 

- Κατασκευή καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) με ακρίβεια (αν είναι βολικότερο, προτείνεται 

η καθαίρεση των φεγγιτών και η κατασκευή του καλουπιού, σε εργαστήριο)  

- Σφράγιση εσωτερικά της οπής του κάθε φεγγίτη, ώστε να είναι ασφαλείς και μονωμένες καθ’ όλη 

την διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης 

- Καθαίρεση δαπέδου από κεραμικές πλάκες στην πρασιά, περιμετρικά των φεγγιτών, καθώς και του 

υποστρώματος και της μόνωσης (ασφαλτόπανου, κατά πάσα πιθανότητα). Στόχος είναι η αποκάλυψη και 

εξυγίανση της φέρουσας πλάκας σκυροδέματος, πάνω στην οποία θα «πατήσουν» οι νέοι φεγγίτες 

- Τοποθέτηση νέων καλουπιών και έγχυση έγχρωμου σκυροδέματος (σε τόνο χρωματισμού που θα 

αποφασιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ), σε σχήμα όμοιο με το αρχικό   

- Τοποθέτηση μεταλλικής στεφάνης, στο στόμιο του κάθε φεγγίτη, ώστε να συγκρατεί νέον οπλισμένο 

υαλοπίνακα πάχους 6mm, στρογγυλού σχήματος 

- Τοποθέτηση των υαλοπινάκων και σφράγιση των αρμών 

- Εφαρμογή νέας υγρομόνωσης περιμετρικά των φεγγιτών και προσαρμογή (μάτιση) με την παλιά 

μόνωση (ασφαλτόπανο). Η νέα μόνωση θα προσαρμοστεί και στο κυκλικό σχήμα των φεγγιτών με τρόπο 

κατάλληλο, ώστε να μην εισρέουν τα όμβρια μέσα στο υπόγειο 

- Συμπλήρωση δαπέδου με νέες κεραμικές πλάκες 30/30 εκ, τύπου και ποιότητας όμοιας με την 

υπάρχουσα, σε χρωματισμό που θα αποφασιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ 

- Σφραγιστική μαστίχη περιμετρικά της βάσης των φεγγιτών στο κεραμικό δάπεδο 

- Δοκιμές για εισροή υδάτων 

- Αποσφράγιση των οπών από το υπόγειο  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικα και εργασία, ώστε να προκύψει  ολοκληρωμένη η αντικατάσταση των 

φεγγιτών, έτοιμο προς χρήση. 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.   

 

H προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Ο  Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Αντικατάσταση δύο  φεγγιτών που βρίσκονται στη πρασιά της εισόδου του κτιρίου του Δικτύου 

Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα 

Περιγραφή  Κόστος (προ ΦΠΑ 24%) 

Προετοιμασία και κατασκευή καλουπιών  

Σφράγιση οπών κάτω από τους φεγγίτες  

Καθαίρεση δαπέδου  

Τοποθέτηση καλουπιών και έγχυση έγχρωμου σκυροδέματος  

Τοποθέτηση υαλοπίνακα με στεφάνη από αλουμίνιο και σφράγιση  

Εφαρμογή νέας μόνωσης περιμετρικά των φεγγιτών  

Συμπλήρωση δαπέδου με νέες κεραμικές πλάκες 30/30 εκ  

Σφράγιση αρμών με μαστίχη, περιμετρικά των φεγγιτών  

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(1)  

 ΦΠΑ 24% (2)  

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)  

Παρατήρηση: Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικα και εργασία, ώστε να προκύψει ολοκληρωμένη 

η αντικατάσταση των φεγγιτών , έτοιμο προς χρήση. 

 

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 

64, Ν.4172/2013),  0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 44, Ν.4605/2019), 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350, 

Ν.4412/2016), και  2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007). 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.   

 

H προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Ο  Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 


