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07/ 2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
«Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα» 

 
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4387/12-5-2016 (άρθρα 74-85). 

2. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.80000/55949/14809/2016 «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του 

Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.)» 

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016)  

4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών 

για αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων. 

5. Το με αρ. πρωτ. 135997/14-06-2018 Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Περιουσίας και 

Προμηθειών με ΑΔΑΜ: 18REQ003259353. 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 136562/14-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. ανάληψης: 479), 

με ΑΔΑ: 78ΓΝ46587Η-ΙΚΖ. 

7. Την υπ’ αριθ. 1018/72η/20-06-2018 Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
--------------------------------------------------- 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

--------------------------------------------------- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Διεύθυνση: Περιουσίας και Προμηθειών 
Tμήμα        : Προμηθειών 
Ταχ.Δ/νση       : Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα 
Πληροφορίες : Σ. Μπίτσικα / Α. Σεμιτέκολου 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 3275291 /– 292 
E-mail          :  t.prom@eteaep.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

              
                                Αθήνα, 24-09-2018  

                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ : 198526 
                                    ΑΔΑ: 620Σ46587Η-ΔΛΑ    
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ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
Να υποβάλλει οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους για το έργο «Έλεγχος 

νομιμότητας ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί 

της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα» 

Η διενέργεια της διαδικασίας θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., η 

οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 210/02-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΞΚ46587Η-7ΗΕ) 

και 83163/29-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΓ846587Η-ΜΘΠ) Αποφάσεις Διοικητή Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. για το έργο «Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου 

ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 

30, στην Αθήνα» είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €)  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0419 «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 

με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» ή τον Κ.Α.Ε. 0439 «Λοιπές αμοιβές Νομικών 

Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες». 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Κριτήριο κατακύρωσης 

 Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή αντικειμένου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2.1 Σύντομη περιγραφή αντικειμένου για το έργο «Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου 

ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού Βουκουρεστίου 

30, στην Αθήνα»  

         Ενόψει ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκμίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

επί της οδού Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα, αποτελούμενο από έξι ορόφους, συνολικής 

επιφάνειας 1.058,30 τ.μ, και του υποχρεωτικού πολεοδομικού ελέγχου νομιμότητας του, το 

αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες : 

1. Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία (Βουκουρεστίου 30, Αθήνα). 

2. Έλεγχος κι αποτύπωση τυχόν αυθαιρεσιών της. 

3. Ενημέρωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το τυχόν συνολικό πρόστιμο, το αναλογούν παράβολο, το 

ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους και τις προθεσμίες 

εξόφλησης αυτών. 

4. Ενημέρωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για την κατηγορία του Ν.4495/2017, στην οποία εμπίπτει το 

ακίνητό. 
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5. Ενημέρωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τις μειώσεις προστίμων βάσει του Ν.4495/2017, σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού. 

6. Ενημέρωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες του 

χρόνου κατασκευής ή του χρόνου της αλλαγής χρήσης, όπως αυτά απαιτούνται από τον 

Ν.4495/2017. 

7. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαιρεσιών. 

8. Σύνταξη προσωρινών φύλλων καταγραφής των αυθαιρεσιών. 

9. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης κι επισύναψη φωτογραφιών όλων των όψεων του ακινήτου - 

αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης αυτού. 

10. Σύνταξη της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης αν για το ακίνητο δεν απαιτείται από τον 

Ν.4495/2017 η υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας. 

11. Σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης, κατόψεων, τομών, διαγράμματος κάλυψης (όπου 

απαιτούνται). 

12. Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος (όπου απαιτείται). 

13. Σύνταξη βεβαίωσης μηχανικού ότι, οι αυθαιρεσίες της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας 

υφίστανται ίδιες σε όλους τους ορόφους του ακινήτου (όπου απαιτείται) και 

14. Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για αυθαιρεσίες της παραγράφου 5 του άρθρου 100 

του Ν.4495/2017 αν υφίστανται τέτοιες στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. 

 

2.2 Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Έλεγχος νομιμότητας 

ακινήτου ιδιοκτησίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π συνολικής επιφάνειας 1.058,30 τ.μ. επί της οδού 

Βουκουρεστίου 30, στην Αθήνα»  

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι Πολιτικοί Μηχανικοί, εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται 

με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 

3.2  Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 του 

Άρθρου 73 του Ν 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ίδιου Άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απαιτείται η προσκόμιση των 

παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία τοποθετούνται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους με τις 

παρακάτω ενδείξεις : 

Α.(Υπό)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς: 

 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και  ανεπιφύλακτα. 

 Ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο   το άρθρο 73 και 74 του 

Ν.4412/2016.   

Β) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την υποβολή προσφοράς, όπως 

περιγράφονται στην παρ. 2.2 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα 

Δ) Φορολογική ενημερότητα 

Ε) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του υποψηφίου αναδόχου ή του υποψηφίου 

νομικού προσώπου κατά περίπτωση και ότι άλλο τυχόν ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία: 

α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης:  

Βεβαίωση έναρξης εργασιών – επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ.  

β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:  

i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το 

οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.  

ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα 

να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό).  

γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:  

i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.  

ii. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεως ή μη του καταστατικού και οι 

τροποποιήσεις αυτού, εφόσον υπάρχουν.  
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Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να 

δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό).  

δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:  

i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.  

ii. Βεβαίωση περί τροποποιήσεως ή μη του Καταστατικού της Εταιρείας και τα αντίστοιχα 

Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις αυτού, εφόσον υπάρχουν.  

iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα 

και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για 

τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη 

κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση 

που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).  

iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το 

πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.  

ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:  

Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 

αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.  

 

Β.(Υπό)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 Οικονομική προσφορά  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν την τιμή για το συνολικό κόστος του έργου 

πλην ισχύοντος Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α. 

 Τόσο η προσφορά όσο και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες και θα 

υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα προκύπτει σαφώς 

από τα κατατεθέντα έγγραφα. 

 Οι προσφορές πρέπει να είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν 

ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο  κείμενο και στα ποσά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) 

ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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 Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες, σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, 1ος όροφος, έως την Τρίτη 02/10/2018 και 

ώρα 09:00π.μ.    

Οι προσφορές, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 Στο σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται: 

1)   Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

2) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή «Ενιαίο Ταμείο  

      Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» 

3)  Ο τίτλος του διαγωνισμού όπως αναφέρεται στην 1η σελίδα της παρούσας. 

4)  Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά σε δύο (2) χωριστούς 

(υπό)φακέλους με τις ενδείξεις:  

Α.(Υπό)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Β.(Υπό)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Οι (υπό)φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

  

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης και 

αποσφράγισης των προσφορών την Τρίτη 02/10/2018 και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στον 1ος  όροφο, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα. 

 Προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Στη 

διαδικασία αποσφράγισης μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες, εφόσον φέρουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης.  Πρώτα αποσφραγίζεται ο φάκελος και ελέγχονται τα έγγραφα συμμετοχής κάθε 

συμμετέχοντα και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής.  Για την οικονομική προσφορά 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία.  

 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 

υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της επιτροπής. Όσοι δικαιούνται θα 

λάβουν γνώση των συμμετεχόντων και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 Η απόφαση για τη σύναψη της σύμβασης θα ανακοινωθεί εγγράφως στους αναδόχους οι 

οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα 

αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα. 





Σελίδα 7 από 7 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα στην ανωτέρω 

προθεσμία, καθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, έκπτωτος. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εκδοθεί από τον Ανάδοχο το αντίστοιχο Τιμολόγιο 

και καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της συμφωνηθείσης αμοιβής, μετά την αφαίρεση των 

νόμιμων κρατήσεων.  

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαραίνουν τον ανάδοχο επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε 

τιμολογίου, ήτοι:  

I. 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)   

II. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου)   

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της καθαρής 

συμβατικής αξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η παρούσα πρόσκληση είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του 

Ταμείου www.eteaep.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στη 

«Διαύγεια».   

 Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών της  Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Φιλελλήνων 13-15, 

Αθήνα -2ος όροφος), τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103275026, 2103275289, -290, -291, -292 / fax: 

210 3275035 / e-mail : t.prom@eteaep.gov.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι 

14:00 μ.μ.  

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ 
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