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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης 
και καθαρισμού οικοπεδικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής ιδιοκτησίας e-
ΕΦΚΑ για την πρόληψη πυρκαγιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
μετά από Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει»                                                            (ΦΠΥ 48/22)
                                                                                                           

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε 
τεχνική και οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής για τη, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
αποψίλωσης και καθαρισμού οικοπεδικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής 
ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ για την πρόληψη πυρκαγιών, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, μετά από Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά με την 
επισήμανση ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι  του αντικειμένου εργασιών.
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής για το σύνολο των οικοπέδων.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό 
των #29.300,00#€ πλέον ΦΠΑ (#36.332,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 00.10.0863 του Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2022.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας, στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), Ακαδημίας 22,  Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, 
Ισόγειο, Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου, μέχρι την 16/05/2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. (υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα 
Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Συμβάσεων Υπηρεσιών).

Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και 
η ένδειξη: Υποβολή τεχνικής, οικονομικής  προσφοράς και δικαιολογητικών 
συμμετοχής για την: «Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού οικοπεδικών 
εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ για την πρόληψη πυρκαγιών, με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής για το σύνολο των οικοπέδων, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύει». (ΦΠΥ 48/22)

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά :

Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 
του Ν.4412/16:
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), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
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β) ενεργητική 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 
παράγραφο 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, 
της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής 
βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 
Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 
265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την 
ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 
4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, , όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
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τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα 
εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 
323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ήτοι:
i) Φορολογική ενημερότητα – σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 
ii) Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης- σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής της, άλλως  στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται 
από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) 
καθώς και 
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iii) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία 
δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.
5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 1,  
εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ2,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

1 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
2      Σύμφωνα με το άρθρο 86 Ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον Ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον Ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον Ν. 4072/2012 (Α` 86),
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ισχύουσας εκπροσώπησης3, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.  
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.  
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.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, (χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για ενενήντα (90) ημέρες 
από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
• Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας/επιχείρησης οι κυρώσεις του 
οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης).

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον Ν. 4072/2012 (Α` 86), 
καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο 
πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον Ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον Ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του Ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, 

διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει 

την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο 

άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε 
τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση 
ιβ`,

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή 
και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του Ν. 4072/2012.
3  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές 

με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
    Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και 

εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
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Β. «Τεχνική Προσφορά»
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται αναλυτικά 
στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (Περιγραφή Αντικειμένου-Τεχνικές Προδιαγραφές & Λοιποί 
Όροι).

Γ. «Οικονομική Προσφορά»
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τα  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.
Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Η Προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει την εταιρεία 
για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να 
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την λήξη της, για διάστημα 
ακόμη ενενήντα (90) ημερών.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
σύμβασης. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της αξίας των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
5 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον 
Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-ΕΦΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, 106 71  ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα αναφέρει  την τιμή σε ΕΥΡΩ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει τα τιμολόγια τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: tm.syntirisis@efka.gov.gr όσο και σε έντυπη μορφή στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: Ιπποκράτους 19, 10679 Αθήνα, Γραμματεία της Δ/νσης Στέγασης 
του e-ΕΦΚΑ, στα οποία θα αναγράφονται πέραν των ως άνω στοιχείων του Φορέα και τα 
στοιχεία της Σύμβασης (αρ. φακέλου και χρονικό διάστημα παρεχόμενων υπηρεσιών).

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται μία Απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στον Ανάδοχο/Αναδόχους και τον/τους καλεί να προσέλθει/προσέλθουν για την υπογραφή 
της Σύμβασης. 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 197909/29-04-2022 (ΑΔΑ: 
6ΙΟΥ46ΜΑΠΣ-ΤΜ1, ΑΔΑΜ: 22REQ010474564) Απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και  η υπ’ 
αρ. πρωτ. Μ697/03-05-2022 (ΑΔΑ: 9Τ3846ΜΑΠΣ-3ΜΑ, ΑΔΑΜ: 22REQ010507205) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ  00.10.0863 έτους 2022 «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων».
Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 77314000-4 «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοπέδων».

                                       

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του e-ΕΦΚΑ

                   
                   Π. ΔΟΥΦΕΞΗΣ

Συν/να : -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’
             -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’

mailto:tm.syntirisis@efka.gov.gr




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6278df9a5848d59c45d2e6c7 στις 10/05/22 09:26
9

Ανήκει στην Πρόσκληση (ΦΠΥ 48/22)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
Περιγραφή Αντικειμένου -Τεχνικές Προδιαγραφές & Λοιποί Όροι

Αντικείμενο των υπηρεσιών
Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού δέκα (10) οικοπεδικών εκτάσεων στην 
Περιφέρεια Αττικής ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (8 τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 2 τέως ΕΤΕΑΕΠ) ενόψει 
θερινής περιόδου.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν οι οποίες ομαδοποιούνται ξεχωριστά για κάθε 
οικόπεδο είναι:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Κοπή χόρτων με μισινέζα.
2 Κοπή δέντρων διαμέτρου κορμού μικρότερη των 5εκ.
3 Κοπή καλαμιών.
4 Κλάδεμα και καθάρισμα των κλαδιών των δέντρων, που προεξέχουν της περίφραξης, 

που ενοχλούν και αποκρύπτουν πινακίδες σήμανσης και παρεμποδίζεται η διέλευση 
πεζών ή οχημάτων και επιτείνουν τον κίνδυνο ατυχήματος και πυρκαγιάς.

5 Κλάδεμα και διαμόρφωση κόμης του συνόλου των δέντρων του οικοπέδου.
6 Συγκέντρωση και απομάκρυνση σκουπιδιών-μπαζών και προϊόντων κοπής και 

κλαδέματος.
7 Καθάρισμα των περιφράξεων από χαμηλά ζιζάνια περιμετρικά του οικοπέδου.
8 Κοπή χόρτων, ζιζανίων, θάμνων, χαμόκλαδων και πουρναριών με τσάπα ή μισινέζα 

καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο, σε όλη την επιφάνεια του οικοπέδου.
9 Κλάδεμα και καθάρισμα των κλαδιών των δέντρων έως ύψος 2,5μ. από το έδαφος 

καθώς και αυτών που προεξέχουν της περίφραξης από την Ιερά οδό, Χατζηγεωργίου 
και Κοντούλη, που ενοχλούν και αποκρύπτουν πινακίδες σήμανσης και παρεμποδίζεται 
η διέλευση πεζών ή οχημάτων και επιτείνουν τον κίνδυνο ατυχήματος και πυρκαγιάς. 
Η κλάδευση όλων των δέντρων (ακακίες, ευκάλυπτοι, κτλ), θα γίνει με χρήση 
τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, ανάλογα με το 
ύψος του δέντρου. Η τεχνική της κλάδευσης που θα εφαρμόζεται θα είναι ανάλογη 
της ηλικίας και του είδους του δέντρου (αειθαλές ή φυλλοβόλο).

10 Απομάκρυνση σκουπιδιών – μπαζών και προϊόντων κοπής & κλαδέματος.
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Α/Α ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
Οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (7 οικόπεδα), στη Νέα Ερυθραία, θέση 
Καστρί, συνολικού εμβαδού: 46.811,20μ2 που περιβάλλεται από τις οδούς: Αγ. Σαράντα-Κορυτσάς-
Ρόδου-Μήλου-Θάσου-Χειμάρας (7 Ο.Τ.).

1, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

2
Oικοπεδικές εκτάσεις ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) στα οικοδομικά τετράγωνα 52, 52Α, 
συνολικού εμβαδού: 15.488,92 και ένα (1) αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση  
Παλιάγιαννη  του Δήμου Κηφισιάς.
Η δασική έκταση κάτω από την Παύλου Μπακογιάννη 10 δεν θα αποψιλωθεί.

1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

3 Οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), εμβαδού 35.600,00 μ2 επί των οδών Νίκης 
& Βασ. Κωνσταντίνου στο Ο.Κ. 96Α του Δήμου Κηφισιάς (παραπλεύρως του νοσοκομείου Κ.Α.Τ.). 1, 4, 6, 7, 8, 10.

4 Oικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), συνολικής επιφάνειας 325τ.μ. επί της 
οδού Αμπελακίων, στην Σαλαμίνα. 1, 2, 8, 10.

5
Oικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), συνολικής επιφάνειας 9.363,70τ.μ. επί των 
Λεωφ. Αθηνών-Πειραιώς (Πειραιώς) αρ. 167, Κηφισού και της οδού Νέου Φαλήρου στο Δήμο Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10.

6

Οικοπεδική έκταση, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), συνολικής επιφάνειας 2.494μ2 επί των 
οδών Θηβών, Χατζηγεωργίου και Κοντούλη, θέση «Δημητριάδη», στην Ελευσίνα.
Σημειώνεται ότι: H επιφάνεια του οικοπέδου είναι ανισόπεδη και δημιουργούνται βαθμίδες έως +2,5 
μέτρα και αρχαίοι τάφοι βάθους -2 μέτρα.
Επίσης επισημαίνεται ότι υπάρχουν τάφροι από παλαιότερη αρχαιολογική ανασκαφή και απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την διάρκεια των εργασιών του καθαρισμού.

1, 4, 6, 8, 10.

7 Οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), συνολικής επιφάνειας 586μ2, επί της 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 419. 1, 4, 6, 8, 10.

Τέ
ω

ς 
ΙΚ

Α-
ΕΤ

ΑΜ

8 Οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ στην Σκάλα Ωρωπού, θέση Μετόχι, Αγία Τριάδα, συνολικής 
επιφάνειας 26 στρεμμάτων. 8, 10.

1 Δασική έκταση ιδιοκτησίας τ. ΕΤΕΑΕΠ στο Δήμο Βιλίων Δυτικής Αττικής, συνολικής επιφάνειας 
61.000μ2. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10.

Τέ
ω

ς 
ΕΤ

ΕΑ
ΕΠ

2 Δασική έκταση ιδιοκτησίας τ. ΕΤΕΑΕΠ στο Δήμο Πεντέλης, συνολικής επιφάνειας 45.000μ2. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών εντός 40 ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση:
• Να ενημερωθεί και να επισκεφθεί όλες τις τοποθεσίες που αναφέρονται στους πίνακες και να λάβει 

πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών της οικοπεδικής έκτασης, των σχεδίων, 
τοπογραφικών, κτλ. που θα διατεθούν κατά περίπτωση και των συνθηκών εργασίας για την 
αποψίλωση. Ο συμμετέχων στη διαδικασία θα πρέπει να προσκομίσει σχετική Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι “έχει επισκεφτεί τις τοποθεσίες των οικοπέδων και έχει λάβει πλήρη γνώση 
του αντικειμένου”.

• Να διαθέτει το ανάλογο πλήθος προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου, εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του Συμφωνητικού 
και να ενημερώνει καθημερινά την “Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής” που θα οριστεί 
έγκαιρα από τον e-ΕΦΚΑ για την πρόοδο των εργασιών και να συνεννοείται μαζί του για 
οποιαδήποτε εξέλιξη ή μεταβολή σε καθημερινή βάση.

• Θα δοθεί προτεραιότητα και έναρξη των εργασιών αποψίλωσης από τα οικόπεδα που κρίνονται να 
καθαριστούν άμεσα και κατεπειγόντως και θα γίνει προγραμματισμός καθαρισμού και αποψίλωσης 
βάσει προτεραιότητας. Ενδεικτικά ως τέτοια αναφέρονται όσα περιβάλλονται από κτίσματα, π.χ.  
υπ. αρ. 1 και 5. Σε κάθε περίπτωση η προτεραιότητα θα καθοριστεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας.

• Να εναρμονιστεί με τις λειτουργίες τυχόν υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, νοσοκομείων κτλ, έτσι ώστε να 
μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των κτισμάτων ή 
άλλων ιδιοκτησιών του e-ΕΦΚΑ εντός των οικοπέδων και πάσης φύσεως κοινοχρήστων χώρων.

• Πριν την έναρξη των εργασιών να καταβρέχει την οικοπεδική έκταση ούτως ώστε να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη νέφους σκόνης κατά την εκτέλεση των εργασιών, που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα 
στους κατοίκους των παρακείμενων κτιρίων.

• Οι εργασίες θα γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην διαταράξουν την ησυχία.

• Με ευθύνη του να συγκεντρωθούν όλα τα σκουπίδια (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα, κ.τ.λ.), τα 
προϊόντα κλάδευσης, εκρίζωσης και αποψίλωσης από όλα τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, θα 
απομακρύνονται από τον τόπο των εργασιών και θα απορρίπτονται σε οποιαδήποτε χιλιομετρική 





12

απόσταση και θέση που επιτρέπεται δηλαδή θα γίνει συγκέντρωση και αποκομιδή όλων των 
σκουπιδιών σε όλα τα οικόπεδα.

• Εάν παρατηρηθούν παραβιάσεις, καταπατήσεις ή περιπτώσεις παρεμπόδισης των εργασιών 
αποψίλωσης από εξωγενείς παράγοντες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής.

• Εργασίες που δεν περιγράφονται αλλά είναι αναγκαίες για την περαίωση των εργασιών, είναι 
υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει και να ενημερώσει την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής.

• Να καταθέσει σε ψηφιακό μέσο (cd) φωτογραφικές λήψεις που θα παρουσιάζουν ευκρινώς την 
περαίωση των εργασιών αποψίλωσης.

• Υποχρέωση του Αναδόχου είναι όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών, όπως επίσης και όλος 
ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας του προσωπικού καθώς επίσης και η ασφαλιστική κάλυψη των 
εργαζομένων.

• Τα μηχανικά μέσα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα 
τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης και της τεχνικής από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι  αποκλειστικά 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των 
εκτελουμένων εργασιών, καθώς  επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί 
κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή 
αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και 
για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ.

• Τέλος ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ' όψη του τα παρακάτω, που αφορούν τη συμπεριφορά του 
ιδίου και των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια των εργασιών.

• Κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε 
οποιοδήποτε στοιχείο (εντός του οικοπέδου, σε κτίσματα, και εκτός) τον βαρύνει απόλυτα και είναι 
υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των αναφερόμενων ανωτέρω οικοπέδων σύμφωνα με τον 
συνημμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για 
το σύνολο των οικοπέδων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 
#29.300,00# € πλέον ΦΠΑ, ήτοι #36.332,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παρακολούθηση και παραλαβή της Σύμβασης θα διενεργείται από τη Δ/νση Στέγασης (Τμήμα 
Συντήρησης) μέσω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Στέγασης. Η εν λόγω Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για όλα τα 
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, θα 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα γνωμοδοτεί για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω. Στις περιπτώσεις επιβολής μέτρων λόγω μη τήρησης των συμβατικών 
υποχρεώσεων, τα σχετικά πρακτικά θα διαβιβάζονται στη Δ/νση Προμηθειών, προκειμένου να 
αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών, 
μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

Α/Α Οικόπεδο Προσφερόμενη τιμή (€) 
πλέον ΦΠΑ

1 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

2 2 ΟΙΚΟΠ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3 ΚΑΤ

4 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

5 ΚΗΦΙΣΟΥ

6 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

7 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 419

τ.
 ΙΚ

Α-
ΕΤ

ΑΜ

8 ΩΡΩΠΟΣ

1 ΒΙΛΙΑ

τ.
 Ε

ΤΕ
ΑΕ

Π

2 ΠΕΝΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά αναλύεται ανά οικόπεδο έτσι, ώστε σε περίπτωση που ο 
Φορέας (μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής) κρίνει ότι δε θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες σε κάποιο οικόπεδο, να μπορεί να απομειωθεί το εν λόγω ποσό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) -   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………….:

• έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά.

•  η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία για ενενήντα (90) ημέρες  από την 
επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.       

• δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας/επιχείρησης οι κυρώσεις του οριζόντιου 
αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
                                                                       (4)

                                                                                                      Ημερομηνία:  …… /……/ 2022
 Ο – Η Δηλ………
(Υπογραφή & Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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