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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3Α/2021 

 

Αναθέτουσα Αρχή : ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Αντικείμενο Υπηρεσιών: 
Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων  

του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

Λογαριασμός 62.07 

CPV 50850000-8 

Διαδικασία Ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 παρ. 1 -3 του Ν. 

4412/2016) 

Εκτιμώμενη Αξία 

Έως του ποσού των 6.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α.  

βάσει της υπ’ αριθμ. 59/62-07/2021Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ :ΩΑΧΗ465ΜΔΘ-ΥΗΩ) 

Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

26.04.2021 

Χρόνος ισχύος  

προσφορών 
12 μήνες 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά  βάσει τιμής 
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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη 

προσφορά για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ξύλινων 

επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο συνημμένο 

Παράρτημα  «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» της παρούσας.    

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των έξι  χιλιάδων ευρώ 

(6.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και θα βαρύνει 

το οικονομικό έτος 2021 στον κωδικό Λογαριασμό 62.07, CPV: 50850000-8 («Υπηρεσίες 

Επισκευής και Συντήρησης Επίπλων») σύμφωνα με την υπ΄  αριθμ. 59/62-07/2021 έγκριση 

πρωτογενούς αιτήματος  ΑΔΑΜ: 21REQ008458902 και την υπ’ αριθμ. 59/62-07/2021 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑΧΗ465ΜΔΘ-ΥΗΩ). 

2. Υποβολή προσφορών - Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η : 26.04.2021 ημέρα  Δευτέρα 
και ώρα 11:00 πμ 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού 
prosfores@megaron.gr  και λαμβάνει πρωτόκολλο εισερχομένου Ο.Μ.Μ.Α.  

Οι προσφορές υποβάλλονται συνημμένες   Στο  κείμενο του email πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα:  
 

        ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Γ          για  τη «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων επίπλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» 

3Α/2021 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26.04.2021 

Διαδικασία: Απευθείας Ανάθεση 

 

                

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ & ΚΟΚΚΑΛΗ 1 11521 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210-7282000 FAX: 210-7290174 

URL: www.megaron.gr E-mail επικοινωνίας: mmor@megaron.gr  ,  

E- mail υποβολής προσφοράς: prosfores@megaron.gr     

mailto:prosfores@megaron.gr
http://www.megaron.gr/
mailto:mmor@megaron.gr
mailto:prosfores@megaron.gr
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ΣΤΟτΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ε              Επωνυμία 

ΑΦΜ : ΔΟΥ:   

 

Δ       Διεύθυνση:  

Τ    Tηλ./ Fax:  

                Εmail:  

 
καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Τα συνημμένα να μην ανοιχθούν από το πρωτόκολλο». 

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του Ο.Μ.Μ.Α. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί 

ηλεκτρονικά  πριν την καταληκτική ημερομηνία και μέχρι ώρα . 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πριν καταθέσουν την προσφορά τους και προκειμένου να 

λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών των χώρων που θα εκτελεστεί η υπηρεσία, είναι 

δυνατόν, μετά από συνεννόηση  με την Αναθέτουσα Αρχή να επισκεφτούν τους χώρους του 

Ο.Μ.Μ.Α.  Για την επίσκεψη αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί γραπτή αίτηση  του 

οικονομικού φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : webmaster@megaron.gr και υπόψη 

Τμήματος Προμηθειών ή τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών (210-7282340-

364).  

Σε κάθε περίπτωση οι επισκέψεις των υποψήφιων οικονομικών φορέων θα  πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 23.04.2021 

Διευκρινίσεις: Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ζητηθούν 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της πρόσκλησης, αυτές παρέχονται 

από την αναθέτουσα αρχή. Υπεύθυνοι Παροχής Διευκρινίσεων: κα Μωραϊτάκη Μαρία - 

2107282340,  mmor@megaron.gr, κος Αλέξανδρος Λίτσιος - 2107282364, 

alex.litsios@megaron.gr 

 Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει :  

1. Υπογεγραμμένη  και σφραγισμένη Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα. 

mailto:webmaster@megaron.gr
mailto:mmor@megaron.gr
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2. Υπογεγραμμένη  και σφραγισμένη Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα. 

3. Ενότητα με τίτλο «Προφίλ του προσφέροντος», όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία του 

προσφέροντος (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο 

αρμόδιου εκπροσώπου για την προσφορά) και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την 

επάρκεια του προσφέροντος για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

4. Χρόνο Ισχύος της Προσφοράς  

5. Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην 

εκτέλεση αντίστοιχων συμβάσεων. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 

αναλυτικό κατάλογο των εργασιών που αποδεικνύουν την εμπειρία του οικονομικού 

φορέα με αναφορά της κάθε σύμβασης, του αντικειμένου της και του χρόνου εκτέλεσής 

της σε έργα αντίστοιχου προϋπολογισμού. 

6. Δήλωση ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί τους χώρους του ΟΜΜΑ και έχει λάβει 

γνώση των συνθηκών  των εργασιών  

7. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα  (μετά την κατακύρωση) 

8. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης κατ’ ελάχιστο ποσού ύψους 25.000,00 € σε 

αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με το οποίο θα καλύπτει τυχόν ατυχήματα, 

σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν με υπαιτιότητα (και 

αμέλεια) του Αναδόχου και του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του 

έργου του,  το οποίο να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

3. Αξιολόγηση των προσφορών – Κριτήριο Ανάθεσης  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΜΜΑ, με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Ο Ο.Μ.Μ.Α. μπορεί να 

καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους.  
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4. Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 

εργασίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, είτε εισηγείται προς την αναθέτουσα αρχή για την 

παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των εργασιών ή παραδοτέων.  

5. Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνει εντός 30 ημερών από την οριστική παραλαβή. Σύμφωνα με το άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016, για την πληρωμή θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συνόλου του 

συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 208 και 219 του Ν.4412/2016.  

• Τιμολόγιο του Αναδόχου  

• Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα 

 

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΑ  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.megaron.gr  

 

 

 

 
Ευθαλία Καπιτσίνα 
Γενική Διευθύντρια 

 

 

 

  

http://www.megaron.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών που αφορά σε συντήρηση ξύλινων επίπλων του ΟΜΜΑ                  

(ανανέωση λούστρου και επιδιόρθωση μόνο των ξύλινων επιφανειών), όπως περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΟΡΘΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΛΟ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ 
ΒΙΤΡΙΝΑ. 

342cm μήκος x 46cm 
πλάτος  x85cm ύψος 
(μπροστινό τμήμα)  
200cm μήκος x 40cm πλάτος x85 
cm ύψος 
(πλαϊνό τμήμα)  

2 

Διαθέτει μεταλλικά 
μέρη και τζάμια. 2 
βιτρίνες. 5 πόρτες 
ντουλαπιού και 3 
συρτάρια 

 
Ειδικότερα στις εργασίες περιλαμβάνονται: 

 

1. Αποσυναρμολόγηση των επίπλων. Διευκρινίζουμε ότι τα επιμέρους υλικά των επίπλων 

όπως π.χ. τζάμια και τα μεταλλικά μέρη δύναται  να αποθηκευτούν στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών σε χώρο που θα  υποδειχτεί από την αρμόδια Διεύθυνση. 

2. Αφαίρεση παλαιού λούστρου  

3. Επισκευή – στοκάρισμα 

4. Αντικατάσταση καπλαμάδων  όπου απαιτείται  

5. Λείανση 

6. Λουστράρισμα σε χρώμα ανάλογο του υπάρχοντος 

7. Συναρμολόγηση 

8. Επανατοποθέτηση στα σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Διεύθυνση.  

 

 

Τόπος Παράδοσης και εγκατάστασης : Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη  1, 115 21 Αθήνα 

 

Χρόνος Παράδοσης:  45 ημέρες 
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Υποχρεώσεις Αναδόχου: 

 

 Α. Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται: 

 

1. Nα τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης όλες τις 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 Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των 

εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2. Να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης, να τηρεί όσα επιβάλλονται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς παραπάνω και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

τέτοιες. 

3. Να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την εκτέλεση της 

σύμβασης  

4. Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών με την Αναθέτουσα Αρχή  

5. Το χρώμα (παρόμοιο με το υπάρχον) που θα λουστραριστούν τα έπιπλα, θα επιλεγεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή  βάσει του δειγματολογίου που θα προσκομιστεί.  

6. Κάθε υλικό, μικροϋλικό, εργαλείο, μέσο μεταφοράς και εργασία  που είναι απαραίτητα 

για την εκτέλεση της σύμβασης  περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.  

7. Δήλωση ότι θα  χρησιμοποιήσει εγκεκριμένα  υλικά που δεν είναι τοξικά, θα είναι 

άριστης ποιότητας και  με προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. 

 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να μεταφέρει και να ασφαλίσει τα έπιπλα  

από και προς τον ΟΜΜΑ και τις εγκαταστάσεις του αναδόχου.  

 

9. Δήλωση ότι θα επιστρέψει τα έπιπλα στην ίδια  λειτουργική κατάσταση που τα 

παρέλαβε. Αυτό αφορά τα μηχανικά και όλα τα πέραν του ξύλου μέρη (ρόδες, λάστιχα, 

μεταλλικά συρτάρια, μηχανισμοί συρταριών, τζάμια, βίδες κτλ). 

 

Β. Οι εργασίες  που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο δεν θα πρέπει να προκαλούν 

αναστάτωση ή να παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού ή  θα πρέπει να 
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εκτελεστούν σε ώρες  μη εργάσιμες για τον Οργανισμό και σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών του οφείλει να παραδώσει τους χώρους καθαρούς.  

 

 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων  και 

συνθηκών και υποβάλλουμε την τεχνική  προσφορά σύμφωνα με τα όσα ορίζουν η εργατική 

και η ασφαλιστική νομοθεσία έχοντας αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της 

υπ’ αριθ. 3α/2021 Πρόσκλησης. 

 

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

(Σφραγίδα ‐ Υπογραφή - Ημερομηνία) 

 

  



9 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Οικονομικής Προσφοράς 
 
Ο παρακάτω πίνακας  συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 
υποψηφίους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
 
Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ξύλινων επίπλων του Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υποβάλλω την ακόλουθη 

προσφορά:  

 

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΡΘΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΛΟ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ 
ΒΙΤΡΙΝΑ. 

342cm μήκος x 46cm πλάτος  x85cm ύψος 
(μπροστινό τμήμα) 

200cm μήκος x 40cm πλάτος x85 cm ύψος 
(πλαϊνό τμήμα) 

2 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

€ 

  ΦΠΑ € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

€ 

 
 

Τιμή  -> για το σύνολο της υπηρεσίας  προ ΦΠΑ: _____________________€ ΦΠΑ 24%: 
_____________________€  

Ολογράφως __________________________________ χωρίς ΦΠΑ με 
ΦΠΑ____________________________________________________ 

Παρατηρήσεις :__________________________________________ 

 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων και 
υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγείας 
σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εργατική νομοθεσία έχοντας αποδεχτεί πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως τους όρους της υπ’ αριθμ.  3α/2021 Πρόσκλησης. 
 
 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
(Σφραγίδα ‐ Υπογραφή - Ημερομηνία) 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
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α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους 

υποψηφίους οικονομικούς φορείς, αφού ληφθεί υπόψιν η κείμενη εργατική και ασφαλιστική 

νομοθεσία.  

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας την τιμή 

προσφοράς σε (€) χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για 12 μήνες  από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

δ) Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την ομαλή και 

κανονική εκτέλεση  της σύμβασης. 

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, περιλαμβάνεται: κάθε αξίωση του Αναδόχου, όπως το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, δαπάνες για την προμήθεια των υλικών, δαπάνες για την παροχή των 

υπηρεσιών τοποθέτησης, αποσυναρμολόγησης,, επισκευής, χρήση βοηθητικών προσώπων, 

καταβολή ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κάθε δαπάνη που σχετίζεται με 

το προσωπικό του αναδόχου και απορρέει από τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση, καθώς και 

κάθε δαπάνη που σχετίζεται με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Επίσης στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται  το κόστος μεταφοράς (ακόμα και αν γίνει 

τμηματικά) και ασφάλισης μεταφοράς των υλικών από και προς το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

με έξοδα του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως νόμιμος 
εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «…………………………» και το 
διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό 
………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………………. :  
1. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. ………………. πρόσκλησης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι αυτής  
2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 
αδικήματα: • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 
παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. • απάτη, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. • τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες • νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008. • παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  
3. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 4. η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
5. η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή 
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 6. δεν έχει επιβληθεί στην ανωτέρω εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 
7. η ανωτέρω εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βάσει των 
οριζόμενων στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
8. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των αναφερόμενων δικαιολογητικών 
ανάθεσης στην ανωτέρω πρόκληση ως απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και των ειδικότερα οριζόμενων στην παρούσα 
πρόσκληση. 
 
 
Σημ.: Να μεταφερθεί το πιο πάνω κείμενο σε έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του 
Ν1599/1986 

 

 

 


