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ΤΜΗΜΑ: B’ Κατασκευών-Συντήρησης  

Πληροφορίες:  Ελένη Στεργίου  

Τηλέφωνο:  213 2116.466  

Email:  e.stergiou@tpd.gr  

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς και δικαιολογητικών για 
την προµήθεια και τοποθέτηση θυρών αποτροπής στην κύρια είσοδο του 
κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. & ∆ανείων επί της οδού 
Ακαδηµίας 40.  

 
Το Τ.Π. & ∆ανείων πρόκειται να προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση θυρών 

αποτροπής στην κύρια είσοδο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. & ∆ανείων επί 
της οδού Ακαδηµίας 40, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016, µε απόφαση της Προϊσταµένης της Γενικής ∆/νσης του Τ.Π. & ∆ανείων, 
σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ. 12/2021 Τεχνικής Έκθεσης του Τ.Π. & ∆ανείων, 
προϋπολογισµού € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση. 

Παρακαλούµε  κάθε ενδιαφερόµενο που δραστηριοποιείται στο αντικείµενο της 
παρούσας πρόσκλησης να αποστείλει σχετική οικονοµική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες 
και προµήθειες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου d15.info@tpd.gr ή στη ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15) του Τ.Π. & ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, Γ’ όροφος, Γραφεία 314-
317 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.µ. – 14:30 µ.µ., 
τηλ. 213.2116.464, 466), µέχρι και την Παρασκευή 6/8/2021. 

Η προσφορά θα υπογράφεται από τους ίδιους τους προσφέροντες ή τους νόµιµους 
εκπρόσωπους τους, θα αναφέρει ότι είναι σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ. 12/2021 
Τεχνικής Έκθεσης του Τ.Π. & ∆ανείων και ότι ο προσφέρον αποδέχεται το σύνολο των 
προµηθειών.  

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 προσφορά σας, να µας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. H υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) φυσικά 
πρόσωπα αβ) τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, αγ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιριών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 
την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αδ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εναλλακτικά µπορεί να υποβληθεί ως απόδειξη για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής εκ µέρους του οικονοµικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου εκ µέρους του 
νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 που θα 
πρέπει να δηλώνει τα εξής “∆εν υπάρχει σε βάρος µου αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στο υπ. αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016” ή «∆εν υπάρχει σε βάρος για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για τους λόγους που προβλέπονται στο υπ. αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016». 





 Σελίδα -2- 

 

β. Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση). 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συµµετοχή 

σε διαγωνισµό).  
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 

ασφάλισης,  
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,  
- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,  
- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν 
αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Β’ 
Κατασκευών – Συντήρησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15) του Τ.Π. & ∆ανείων, οδός 
Ακαδηµίας 40, Γ’ όροφος, Γραφεία 314-317 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως 
Παρασκευή, 8:30 π.µ. – 14:30 µ.µ., τηλ. 213.2116.464, 466). 
 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

                  
α.  
 

                                                                       ΠΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
        ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
Συνηµµένα:  
Η υπ’ αριθ. 12/2021 Τεχνική Έκθεση του Τ.Π. & ∆ανείων και σχέδια 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: ∆15. 
























































































