
                                                                                                     

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63623df6eb32ff008dcc30ae στις 02/11/22 12:11
1

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΜΑΡΟΥΣΙ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ.
ΑΘΗΝΩΝ

     

      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
EMAIL: doikbt@patt.gov.gr
ΤΗΛ: 213-2100654 
Ταχ. Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20&ΓΚΥΖΗ 
Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                              Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ     
 
                                                                            ΚΑΛΕΙ

   Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή 
νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών 
προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  09-11-2022, ημέρα Τετάρτη  
και ώρα 11.30 π.μ. για τη μεταφορά εξοπλισμού και αρχείου Διευθύνσεων 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα η δαπάνη αφορά συσκευασία, φόρτωση, 
μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού ( και του αρχείου όπου 
αναφέρεται), από τις κατωτέρω διευθύνσεις :

1) Μεταφορά αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας από το Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής στην Αγίων Αποστόλων& Ανάφης, (με ταυτόχρονη 
αποσυναρμολόγηση τεσσάρων στηλών-Dexion συνολικής επιφάνειας 30m³),  στον ημιώροφο 
του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 18 &Γκύζη, στο Μαρούσι (με επανασυναρμολόγηση των 
παραπάνω Dexion), ποσού έως 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
Επίσης, μεταφορά εξοπλισμού της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας από 
τον Β’όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στον Β’όροφο του κτιρίου επί της Λ. 
Κηφισίας 18 &Γκύζη, στο Μαρούσι, ποσού έως 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(ΟΜΑΔΑ 1).
2) Μεταφορά εξοπλισμού της  Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΒΤΑ από τον Α’ όροφο του κτιρίου 
επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι  στον Β’όροφο του ιδίου κτιρίου ποσού έως 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 2).
3) Μεταφορά εξοπλισμού και αρχείου του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β Άθήνας από την Αγία Παρασκευή 
στον Γ’ Όροφο του κτιρίου επί της Λ.Μεσογείων 372 στην Αγία Παρασκευή ποσού έως 
3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (ΟΜΑΔΑ 3).
4)Μεταφορά οκτακοσίων (800) κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών από τις αποθήκες του 
Φαλήρου στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση), ποσού 2.700,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 4).
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Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σε ευρώ ανά ομάδα με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα και συνεπακόλουθα και τη συνολική των 15.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να τηρούνται οι όροι της παρούσης Πρόσκλησης.
Η προσφορά κατατίθεται σε ένα κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει
Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται 
με τις τεχνικές προδιαγραφές (βλ.Παράρτημα Α) και όλους τους όρους της 
πρόσκλησης στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. Επίσης ότι θα εκτελέσει το έργο 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα του παράσχει η Δ/νση Οικονομικών της ΠΕ 
Βορείου Τομέα Αθηνών.
Β) την Οικονομική Προσφορά εις τριπλούν (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) στην
ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
του παραρτήματος Β’.
Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier 
(Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 
20& Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ. 15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση μέχρι την 
09/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για ένα, δύο ή για το σύνολο των 
ομάδων του  Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που για κάποια ομάδα υποβληθούν απαράδεκτες προσφορές ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, η διαδικασία συνεχίζεται για την ομάδα για την οποία 
υπάρχουν αποδεκτές προσφορές.

Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά για περισσότερες από 
μία ομάδες, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα είναι τόσοι όσες και οι 
ομάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Υπηρεσίες οι  οποίες πρόκειται να 
μεταφερθούν σε συνεννόηση με τους υπευθύνους αυτών (Ονόματα και τηλέφωνα 
αυτών παρακάτω), προκειμένου να αποκομίσουν εικόνα των υπό μεταφορά 
εξοπλισμών και αρχείων, ώστε να συντάξουν αρτιότερα την  προσφορά τους.
1) Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Υπεύθυνη κα Καραμπά Βασιλική, τηλ. 
213-2105743
2) Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, Υπεύθυνη κα Μαρολαχάκη Αργυρώ, 
τηλ. 213-2100567
3) 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β Άθήνας, Υπεύθυνη κα Χατζοπούλου Μαριάννα, τηλ. 210-6512513, κιν. 
6974946689
4) Διεύθυνση Μεταφορών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, Υπεύθυνη κα Παναγιωτοπούλου 
Φωτεινή, τηλ. 213-2100629.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση Οικονομικών 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο της Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 
1ος όροφος.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από τους αρμόδιους Δ/ντές των υπό μεταφορά 
υπηρεσιών με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Επίσης πρακτικό οριστικής  ποσοτικής  και  
ποιοτικής  παραλαβής  των εργασιών και ειδών  θα συνταχθεί και από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής.
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Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη των υπηρεσιών του αναδόχου 
που αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των ειδών και 
υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0829 με 15.000,00 ευρώ, του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος
προϋπολογισμού 2022.
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια των με αρ. πρωτ.2186/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΛΥ7Λ7-
7ΨΔ),2311/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΙ7Λ7-72Σ) Απόφασης της Ο.Ε., των με  αρ.πρωτ. 1001913/12-10-
2022(ΑΔΑ: Ω2ΩΠ7Λ7-ΑΟΖ) που καταχωρήθηκε με Α/Α  2678 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής,  και 
1064050/25-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΑΘ7Λ7-Β4Υ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που 
καταχωρήθηκε με Α/Α  2716 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. Δημοσιεύεται δε στο Διαδίκτυο στο 
Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
www.patt.gov.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ

http://www.patt.gov.gr/
ΑΔΑ: 94ΠΚ7Λ7-ΞΨΖ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
                               (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

1) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ΑΘΗΝΑΣ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΤΡΑΠ. ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΒΙ/ΘΗΚΕΣ ΚΑΝΑΠΕΣ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 2 2 1 1 1
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2 2 2 1 1
3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 2 2 1
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 4 4 2
5 ΑΔΕΙΩΝ 2 2 2
6 ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 3 3 2 2
7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 6 6 6 3
8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 3 3 3
9 DATA-ROOM 1 1 1

10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 2 4
11 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ 3 2 2 2
12 MYSCHOOL 2 2 2
13 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 4 1
14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 8 7 4 1
15 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 2 2 1
16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 7
17 ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 3

ΣΥΝΟΛΟ 52 42 46 18 2 3 1

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
+ ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

17 ΑΡΧΕΙΟ  - ΜΗΤΡΩΟ 2
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3500 
ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 70 m³

18

4 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΗΛΩΝ -DEXION 
(διαστάσεων 5mΜ*3mΥ*50cmΠΛ Η ΚΑΘΕ 
ΜΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΑ 30 m³

ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ

2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΑΔΑ: 94ΠΚ7Λ7-ΞΨΖ
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              2) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΒΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (τεμάχια)

ΓΡΑΦΕΙΑ 11

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΠΛΕΣ 13

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 10

ΜΙΚΡΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 4

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 11

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 11

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1

ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 1

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 2

ΥΠΟΠΟΔΙΑ 3

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2

ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 3

ΜΙΚΡΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 4

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΚΡΗ 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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3) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2ου ΚΕΔΑΣΥ Β ́ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372, 3ος ΟΡΟΦΟΣ

4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (Ζαχαρία Παπαντωνίου 13, Αγ. Παρασκευή 153 41)

Ντουλάπες
• 7 τεμ. σιδερένιες (1,20x0,50 x1,80) = 7.56 m3
• 4 τεμ. ξύλινες ντουλάπες (2,30x0,40x0,30)=1.104 m3
• 1 τεμ. ξύλινα καφέ ντουλάπα (2,10x 0,90 x0,40)=0.756 m3
• 1 τεμ. ξύλινη καφέ ντουλάπα (1,60x 0,80x0,40)=0.512 m3
• 1 τεμ. ξύλινη λευκή ντουλάπα (2,20x 0,80 x 0,40)=0.704 m3
• 1 τεμ. ξύλινη καφέ ντουλάπα (1,60x 0,40x 0,90)=0.576 m3
• 4 τεμ. βιβλιοθήκες (0,80x 2,00x 0,50)=3.2 m3
• 1 τεμ. βιβλιοθήκη (1,00x 2,00x 0,50)=1 m3
• 1 τεμ. ντουλάπα (0,80x 0,80x 0,50)=0.32 m3
• 1 τεμ. ντουλάπα (1,00x 0,60x 0,80)=0.48 m3
• 1 τεμ. σιδερένια ραφιέρα (2,00x 1,00x 0,50)=1 m3

Γραφεία
• 1 τεμ. γραφείο (2,00x 1,00x 0,80)=1.6 m3
• 1 τεμ. γραφείο (1,80x 0,60x 0,80)=0.864 m3
• 3 τεμ. γραφεία (1,80x 0,70x 0,80)=3.024 m3
• 4 τεμ. γραφεία (1,60x 0,80 x 0,80)=4.096 m3
• 2 τεμ. γραφεία (1,20x 0,80 x 0,80)=1.536 m3
• 1 τεμ. γραφείο (0,80x 0,80x 0,80)=0.512 m3

Ερμάρια
• 8 τεμ. ερμάρια (0,70x 0,70 x 0,40)=1.568 m3

Τραπέζι γυάλινο
• 1 τεμ. τραπέζι γυάλινο(0,70x 1,30x 0,40)=0.364 m3

Ψυγείο
• 1τεμ. ψυγείο (0,50Χ 0,60Χ 0,90)=0.27 m3

Καρέκλες
• 25 τεμ. καρέκλες επισκέπτη (0,60Χ 0,50Χ 0,90)=6.75 m3
• 5 τεμ. Σπαστές (0,80Χ 0,40)=0.032 m3
• 7 τεμ. καρέκλες διευθυντικές (1,00Χ 0,60 Χ 0,70)=2.94 m3

Καναπέδες
• 1 τεμ. 3θέσιος (2,00Χ 0,90 Χ 0,90)=1.62 m3
• 1 τεμ. 2θέσιος (1,60Χ 0,90 Χ 0,90)=1.296 m3
• 1 τεμ. 3θέσιος (2,00Χ 0,60Χ 0,80)=0.96 m3

Φάκελοι με λάστιχο και αυτιά
• Τεμάχια 8500=7.17 m3
Ντοσιέ
• Τεμάχια 150 (0.30 x 0.30 x 0.08)=1.08m3
Εκτυπωτές
• Τεμάχια 7 (0,40Χ0,40Χ0,20)=0.224 m3
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Φωτοτυπικά
• Τεμάχια 2 (0,70Χ0,60Χ 1,00)=0.42 m3
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
• Τεμάχια 11 (0,50Χ 0,60Χ 0,10)=0.33 m3
Οθόνες
• Τεμάχια 20 (0,40Χ0,50Χ0,10)=0.4 m3
ΣΥΝΟΛΟ 54.396 m3

ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής (Παπαφλέσσα 17, Αγ. Παρασκευή 153 41)
• 2 καρέκλες μπλε υφασμάτινες (0.6Χ0.5Χ0.9)=0.54 m3
• 15 καρέκλες ξύλινες σπαστές με κίτρινο σκελετό (0,60Χ 0,50Χ 0,90)=6.75 m3
• 3 γραφεία λευκά μεγάλα (2Χ0.8Χ1)=4.8 m3
• 2 γραφεία καφέ μεγάλα (1.6Χ0.8Χ0.8)=2.304 m3
• 4 γραφεία καφέ μικρά (1.2Χ0.8Χ0.8)=3,456 m3
• 7 συρταριέρες καφέ&γκρι (0.7Χ0.7Χ0.4)=1,372 m3
• 2 βιβλιοθήκες ξύλινες 2 όψεων/ 2 στηλών/5 ραφιών λυόμενες (1.80Χ1.20Χ0.3)=0,216 m3
• 4 βιβλιοθήκες μεταλλικές λυόμενες (2Χ1.8Χ0.3)=0.72 m3

1ο Γυμνάσιο Χολαργού (Αετιδέων 48-50, Χολαργός 155 61)
• 4 (2+2) ντουλάπες ξύλινες (2.10 Χ 1.10 Χ 0.90 & 2.10 Χ 2.10 Χ 0.90)=8.316 m3
• 2 γραφεία μικρά (1.20 Χ 0.80Χ 0.80)=1.728 m3

1ο Λύκειο Παπάγου (Κύπρου &, Ιωνίας 4, Παπάγου 156 69)
• 3 (1+2) ντουλάπες ξύλινες (2.10 Χ 1.10 Χ 0.90 & 2.10 Χ 2.10 Χ 0.90)=7.938 m3
• 5 γραφεία μεγάλα (1.80 Χ 0.80 Χ 0.80)=5.76 m3
• 50 μεταλλικές συρταριέρες (0.7Χ0.70Χ0.40)=9.8 m3

ΣΥΝΟΛΟ 47.046 m3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 101.442 m3

4) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΠΕΒΤΑ
Μεταφορά οκτακοσίων (800) κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών από τις αποθήκες του 
Φαλήρου (παραλία Μοσχάτου-Καλλιθέας)  στο Α’ υπόγειο του ακινήτου επί των οδών Γκύζη 3 
και Αιγιαλείας στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση).

5) 5.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο μειοδότης – μεταφορέας πριν την έναρξη των εργασιών μεταφοράς και συγκεκριμένα πριν 
τη φόρτωση υποχρεούται να συσκευάσει κατάλληλα όλα τα προς μεταφορά είδη.
Η εκκένωση των χώρων των υπηρεσιών από τα γραφεία, ντουλάπες, συρταριέρες, φοριαμούς, 
dexion κ.λ.π., όπου είναι τοποθετημένα, θα γίνει από το συνεργείο του αναδόχου και υπό την 
επίβλεψη και τις οδηγίες των ορισθέντων υπεύθυνων υπαλλήλων των Υπηρεσιών. Τα 
ανωτέρω αρχεία και εξοπλισμοί των Υπηρεσιών, πριν μεταφερθούν, θα τοποθετηθούν σε 
χαρτοκιβώτια & ειδικούς σάκους (θα φέρουν σήμανση), που θα έχει προμηθευτεί ο 
μεταφορέας, πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των ορισθέντων υπεύθυνων 
υπαλλήλων.
Όλα τα υλικά συσκευασίας καθώς και όλες οι σχετικές με την συσκευασία των ειδών εργασίες 
βαρύνουν τον μειοδότη – μεταφορέα.
Μετά το πέρας της συσκευασίας, ο μεταφορέας θα προβαίνει στη φόρτωση των ειδών που θα 
υποδεικνύουν κάθε φορά οι υπεύθυνοι ορισθέντες υπάλληλοι των Υπηρεσιών.
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Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση των ειδών στο συγκεκριμένο φορτηγό του 
αναδόχου, θα γίνει η μεταφορά  στον τόπο εκφόρτωσης.

5.2 ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ – ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ– ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

Όταν τα φορτία καταφθάσουν στον τόπο της εκφόρτωσης, ο μεταφορέας υποχρεούται να 
προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
Στην εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα πραγματοποιείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις 
οδηγίες των ορισθέντων υπεύθυνων υπαλλήλων.
Αμέσως μετά την εκφόρτωση, ο μεταφορέας θα μεταφέρει τα συσκευασμένα είδη σε 
συγκεκριμένους χώρους που θα υποδείξουν  οι Υπηρεσίες. 
Στο σημείο αυτό θα γίνει από τον μεταφορέα η αποσυσκευασία των ειδών .
Στη συνέχεια, θα γίνει η τελική τοποθέτηση από τον μεταφορέα όλων των εξοπλισμών και 
των αρχείων, στους προσδιορισμένους χώρους που θα υποδείξει η κάθε Υπηρεσία, υπό την 
επίβλεψη και τις οδηγίες των ορισθέντων υπεύθυνων υπαλλήλων και στη συνέχεια ο 
ανάδοχος υποχρεούται  για την καταστροφή και την αποκομιδή χρησιμοποιημένων υλικών 
συσκευασίας.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες βαρύνουν τον μειοδότη – μεταφορέα.

5.3 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών το μέγιστο από την 
έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Επιπλέον, μπορεί να οριστούν, με έγγραφη ειδοποίηση 
της Υπηρεσίας τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των 
υπηρεσιών και/ή υποβολής των παραδόσεων σε συνεργασία με τον μεταφορέα. Ο μειοδότης 
– μεταφορέας υποχρεούται να διαθέτει ανάλογο αριθμό εργατών και κατάλληλων οχημάτων 
ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α. Ο μειοδότης – μεταφορέας υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο έναντι ατυχήματος το 
προσωπικό που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο από τα στάδια της μεταφοράς προκληθεί βλάβη, 
απώλεια ή καταστροφή κάποιου είδους, που θα οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό, κακή 
φόρτωση ή αμέλεια του μεταφορέα, τότε ο μεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Υπηρεσία με το ποσό που θα καλύπτει την αξία του καταστραφέντος είδους.

 γ. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 203 και 105 παρ.5 του Ν 4412/2016

δ. Οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή και με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά  τη 
διαδικασία μεταφοράς του εξοπλισμού και του αρχείου των ανωτέρω υπηρεσιών με ευθύνη, 
δαπάνη και μέριμνα του αναδόχου από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.
ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 
την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, 
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των ανωτέρω υπηρεσιών, του προσωπικού της ή τρίτων και 
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή 
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των εργασιών του ανάδοχου.
ζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής–Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών. 
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η. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα 
Βόρειου Τομέα οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την 
εκτέλεση της σύμβασης.
θ. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών 
εκπληρώσεως) που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
ι. Η Περιφέρεια Αττικής–ΠΕ Βορείου Τομέα και οι υπό μετακόμιση υπηρεσίες απαλλάσσονται 
από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Το προσωπικό που θα απασχολεί 
προσλαμβάνεται και αμείβεται από τον ανάδοχο, ενώ η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή 
Ενότητα Βορείου Τομέα και οι υπό μεταφορά υπηρεσίες, δεν έχουν καμιά νομική σχέση με 
αυτό, δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
κ.   Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν 
περάσει από τεχνικό έλεγχο και να έχουν κάρτα καυσαερίων σε ισχύ την περίοδο που θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε 
περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της 
Περιφέρειας Αττικής ή για οποιαδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη 
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα Πρόσκληση, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ΑΘΗΝΑΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ*

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
Προσοχή δεν πρέπει να υπερβούν τις επιμέρους προυπολογισθείσες δαπάνες 

1)Μεταφορά αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ 
Αθήνας από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής στην Αγίων 
Αποστόλων& Ανάφης, (με ταυτόχρονη αποσυναρμολόγηση τεσσάρων 
στηλών-Dexion συνολικής επιφάνειας 30m³),  στον ημιώροφο του κτιρίου 
επί της Λ. Κηφισίας 18 &Γκύζη, στο Μαρούσι (με επανασυναρμολόγηση των 
παραπάνω Dexion), ποσού έως 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
2)Μεταφορά εξοπλισμού της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ 
Αθήνας από τον Β’όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στον 
Β’όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 18 &Γκύζη, στο Μαρούσι, ποσού 
έως 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(1) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ (1)

(2) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ (2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
(1+2)

                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά 
χαμηλότερη τιμή για την ΟΜΑΔΑ 1
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ΟΜΑΔΑ Β: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΒΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Μεταφορά εξοπλισμού της  Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΒΤΑ από τον Α’ 
όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι  στον 
Β’όροφο του ιδίου κτιρίου.

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2ου ΚΕΔΑΣΥ Β ́ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Μεταφορά εξοπλισμού και αρχείου του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β Άθήνας από την 
Αγία Παρασκευή στον Γ’ Όροφο του κτιρίου επί της Λ.Μεσογείων 372 στην 
Αγία Παρασκευή

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΒΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.700,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Μεταφορά οκτακοσίων (800) κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών από τις αποθήκες του Φαλήρου στο Α’ υπόγειο του ακινήτου επί 
των οδών Γκύζη 3 και Αιγιαλείας στο Μαρούσι (μεταφορά και 
τακτοποίηση),
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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