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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΦΥΛΗΣ  

           Άνω Λιόσια  13/05/2022 
          Αριθ. Πρωτ. 87 
 
 

Ταχ. Δ/νση :Αχαρνών 61  
Ταχ. Κώδικα:13341  
Πληροφορίες: Μισαηλίδου Ελένη 
Τηλέφωνο :2102474067 
E-mail : aedf@fyli.gr 

           ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
του έργου με τίτλο: 

«Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητας στο κτίριο του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας» (A.M. 1/2022) Προϋπολογισμος μελέτης 58.470,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
(Α.Σ 189086)». 
 

Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία τοιυ Δήμου Φυλής προτίθεται να 

αναθέσει το έργο του θέματος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το 

άρθρο 50 του Ν.4782/21 που αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 58.470,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 

72.503,74€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

Στο πλαίσιο της  προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί στις 07/04/2022 μεταξύ 

του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης 

Εταιρείας του Δήμου Φυλής,  η Αναπτυξιακή Μ.Α.Ε του Δήμου Φυλής έχει αναλάβει ως 

Φορέας Υλοποίησης την αρμοδιότητα διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης 

(υλοποίησης) του έργου «Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητας στο κτίριο του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» για λογαριασμό του Ο.Β.Ι ως Κύριο του έργου. 

Οι δαπάνες του έργου θα καλυφθούν από πιστώσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας βάσει και σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Διευθυντή 

του Ο.Β.Ι. (ΑΔΑ: Ψ9ΗΠ465ΧΗΥ-ΤΗΚ). 

 Το αντικείμενο της παρούσας αφορά την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών 

άρσης της επικινδυνότητας λόγω της εκτεταμένης φθοράς των ορθομαρμαρώσεων στις 

όψεις του κτιρίου που στεγάζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επί της οδού Γ. 
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Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης, ΤΚ 15125) στο Μαρούσι Αττικής προϋπολογισμού 

58.470,76 € πλέον ΦΠΑ. Στόχος της  μελέτης είναι η επισκευή των εκτεταμένων φθορών 

τόσο στις πλάκες μαρμάρου που αποτελούν το κύριο τμήμα της ορθομαρμάρωσης στην μικρή 

πλευρά του κτιρίου εκατέρωθεν, όσο και στα «φιλέτα» μαρμάρου που επενδύουν 

εκατέρωθεν το κτίριο στην μεγάλη του διάσταση.  Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα 

μεριμνήσει για την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ώστε να επιτραπεί η τοποθέτηση 

ικριωμάτων περιμετρικά του κτιρίου (εκτίμηση επιφάνειας 2.683 τ.μ).  

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του N. 4782/2021 

(ΦΕΚ Α 36/9-3-2021). 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την οικονομική σας προσφορά να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α.  Απόσπασμα ποινικού Μητρώου των διαχειριστών που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του. 

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από τον e- ΕΦΚΑ σε ισχύ 

(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στον (τομέας πρώην ΕΤΑΑ —ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν 

αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 

εταιρίας ως εταίροι. 

 Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά 

μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στο e- ΕΦΚΑ) .  

δ.  Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στην κατηγορία : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
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ε.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, 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. 

 

Ειδικότερα υποβάλλονται: 

1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

στο ΓΕΜΗ: 

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

β)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 

οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. 

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/20Ι9). 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 
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έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

 

Με βάσει τα ανωτέρω καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας μαζί με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

Α.Σ 189086, έως και την 20 Μαϊου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Με το πέρας της ανωτέρω ολοκλήρωσης υποβολής προσφορών, θα συντελεστεί 

και η αποσφράγιση μεσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

 
- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Μ.Α.Ε ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ - 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Προμέτρηση 
3. Προϋπολογισμός Μελέτης 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. Τιμολόγιο Προσφοράς 
6. ΓΣΥ & ΕΣΥ 
7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

1. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
Δ/νση: Αγίας Λαύρας 86, 111 41, Αθήνα 
ΤΗΛ: 210 2116300 - 6944999900 
Mail : info@3-k.gr 
Υπεύθυνος Κρούσκος Δημήτριος 

 
 
2. FTF AE  

Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 5, 114 73, Αθήνα 
ΤΗΛ: 210 6450513 - 6936106100 
Mail : info@ftf.gr 
Υπεύθυνος Τσιγαράς Αντώνιος 
 

 
3. BKM WORKS AE  

Δ/νση: Αναγνωστοπούλου 37, 106 73, Αθήνα 
ΤΗΛ: 210 3627862 – 6936104210 
Mail : bkmworks@tee.gr 
Υπεύθυνος Μπαξεβάνης Εμμανουήλ 
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