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Π Ρ Ο Σ

ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
25ης Μαρτίου 18, Τ.Κ. 13231, Πετρούπολη
τηλ. 210 5020809 – FAX. 210-5029997
mail: info@o-m.gr

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης 
του δημόσιου έργου: “Εκτέλεση τεχνικών εργασιών κλιματισμού σε κτίρια που 
στεγάζονται υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα που υπάγονται στην ΠΥΣΥ 
Αττικής”, προϋπολογισμού ύψους 29.550,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%.

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 273/18/12-5-2022 Απόφασης του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ (συν. 1) και του 
προϋπολογισμού (συν. 2), της τεχνικής περιγραφής (συν. 3) και του τιμολογίου εργασιών (συν. 4) 
του εν θέματι δημοσίου έργου, προϋπολογισμού ύψους 29.550,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%, 
παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να μας αποστείλετε την προσφορά σας, σε σφραγισμένο 
φάκελο, συνοδευόμενη από το εργοληπτικό πτυχίο σας στην κατηγορία Η/Μ εργασιών και τα λοιπά 
απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 2/6/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Α. Τεχνικό Αντικείμενο

Η περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στην 
επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (συν. 3), το τιμολόγιο εργασιών (συν. 4) και τον 
προϋπολογισμό (συν. 2). 

Β. Δικαιολογητικά 

Προκειμένου να ανατεθεί η σύμβαση που αναφέρεται στο θέμα, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην 
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, παρακαλούμε να προσκομίσετε, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), των κάτωθι 
δικαιολογητικών: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του και από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

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),
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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 παρ. 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 309 της 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 εταιρίας, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Οι εταιρίες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των 
φυσικών προσώπων – εργοληπτών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο πρέπει 
να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
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αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

4. “Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας” για φυσικά πρόσωπα που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να είναι σε 
ισχύ. 

Ειδικά για εταιρίες: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 
και πιστοποιεί ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.  

Ειδικότερα: τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
υπό      αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το  νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει  τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται 
από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Με Εκτύπωση της  καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται 
στο Taxisnet -  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων -  αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η ανωτέρω εκτύπωση θα υποβληθεί μαζί με 
υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει το αληθές των στοιχείων. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι κάτωθι λόγοι αποκλεισμού:

• Έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των   
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

• Επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να   παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την          ανάθεση,

• Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

• Έχει συμμετάσχει σε μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια 
του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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• Έχει συμμετάσχει σε μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την    
πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,και δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.

• Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που  είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

• Έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις  διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι    οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει  εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του σε τελεσίδικη και δεσμευτική     
ισχύ: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης για τις εταιρίες.

Πέρα των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Τα έγγραφα αυτά είναι:

1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου,
4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 
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Για περαιτέρω διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να αποστέλλετε mail στο tm.progdimoprat@efka.gov.gr.

Συνημμένα: 
1. Υπ. αρ. 273/συν. 18/12-5-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. (σελ. 3)
2. Προϋπολογισμός (σελ. 1) 
3. Τεχνική περιγραφή (σελ. 8)
4. Τιμολόγιο εργασιών (σελ. 13)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΛΑΝΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Εσωτ. Διανομή: Γρ. αν. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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