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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 υλικών και εκτέλεση εργασιών χρωματισμών σε 

κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.& 

Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40». 

 

Το Τ.Π. & Δανείων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της «Προμήθειας υλικών και 

εκτέλεσης εργασιών χρωματισμών σε κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Τ.Π.& Δανείων επί της οδού Ακαδημίας 40», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων και σύμφωνα 

με τους όρους της υπ’ αριθ. 8/2022 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τ.Π. & 

Δανείων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, προϋπολογισμού € 30.000,00 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες 

και εργασίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d15.info@tpd.gr ή στη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων, οδός Ακαδημίας 40, Γ’ όροφος, Γραφείο 317 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 14:30 μ.μ., τηλ. 

213.2116.466), μέχρι και την Τετάρτη 01/06/2022.  

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, θα 

αναφέρει ότι είναι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π & Δανείων και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο 

των προμηθειών και εργασιών.  

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) στις 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του 





 Σελίδα -2- 
 

Διοικητικού Συμβουλίου αδ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

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 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 ότι: “Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στο αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016”  ή “Δεν 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”.  

β. Φορολογική ενημερότητα (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

για κάθε νόμιμη χρήση). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ για 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των 

ΝΠΔΔ). 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τον οικονομικό 

φορέα και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τον διοικούν ή τον εκπροσωπούν. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Β’ 

Κατασκευών – Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ.Π. & Δανείων, οδός 

Ακαδημίας 40, Γ’ όροφος, Γραφείο 317 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως 

Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 14:30 μ.μ., τηλ. 213.2116.466). 

 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

 
 
 

ΠΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 

 

Συνημμένα:  

Η υπ. αριθμ. 8/2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Π & Δανείων. 

 

Εσωτερική Διανομή:  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15). 




























































