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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      
 
         Αθήνα,      14-11-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 108944 - 14-11-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Νίκης 5 -7
: 10180 Αθήνα
: Αικ. Στεργίου  
: 210 333 2447
: stergiou.a@mnec.gr

 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
             

  

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ετήσιο έλεγχο που αφορά στις 

εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στα κτίρια του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα επί της οδού Νίκης 5-7 καθώς 

και επί της πλατείας Κάνιγγος».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

α. Του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και του Ν.4782/2021 (Α΄36) 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων… τις υποδομές και την υγεία.» και ιδίως των άρθρων 118 και 120.

β. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».

γ. Του άρθρου 37 του Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης»

δ. Του Ν. 4727/2020 (Α΄184), «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις

ε.  Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
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των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων).

στ.  Του Ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

Σελίδα 2 από 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

ζ. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

η. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την 

προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών».

θ. Του Ν. 4013/2011 (Α΄204) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

ι. Του Ν. 4712/2020 (Α΄146) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της 

οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη 

διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη 

βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την 

έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.»

ια. Του Π.Δ. 5/2022 (A΄15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

ιβ. Του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ιγ. Toυ Π.Δ.  83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ιδ. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

ιε. Του Π.Δ. 62/2020 (Α΄ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιστ. Του ΠΔ 3/2021 (Α΄ 3) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 

και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

ιζ. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

ιη. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία».
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ιθ. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98)  «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τη με αρ. 76928/9.07.2021 (Φ.Ε.Κ.3075/Β/13.7.2021) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»

3. Τη με αρ. 29530/13-3-2020 (ΦΕΚ 187 Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων».

4. Τη με αρ. 33646/04-04-2022 (Φ.Ε.Κ.1557/Β/04-04-2022) απόφαση της Υπηρεσιακής 

Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής της Υπηρεσιακής Γραμματέως του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

5. Το με Α.Π. 98178/12.10.2022 αίτημα από το Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων της 

Δ/νσης Προμηθειών & Τεχνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης. 

6. Τη με Α.Π. 101275/20.10.2022 Τεκμηριωμένη Πρόταση του Τμήματος Μελετών και 

Σχεδιασμού της Δ/νσης Προμηθειών & Τεχνικής Μέριμνας της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής 

Υποστήριξης. 

7. Τη με Α.Π. 106350/07.11.2022 (ΑΔΑ: 6Τ8Λ46ΜΤΛΡ-ΤΔΖ) Απόφαση δέσμευσης στον 

ΑΛΕ 2420389001 του φορέα 1035.501.0000000 α/α 86409 οικ. έτους 2022. 

8. Τη με Α.Π. 106525/07.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΑΨ46ΜΤΛΡ-Β01) Απόφαση δέσμευσης 

στον ΑΛΕ 2420389001 του φορέα 1035.205.0000000 α/α 86414 οικ. έτους 2022. 

9. Το γεγονός ότι η εν λόγω σύναψη σύμβασης είναι απαραίτητη, σύμφωνα και με την 

τεκμηρίωση του αρμόδιου Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού, δεδομένου ότι ο ετήσιος 

έλεγχος που αφορά στις εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που 

βρίσκονται στα κτίρια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα επί 

της οδού Νίκης 5-7 καθώς και επί της πλατείας Κάνιγγος είναι αναγκαίος για την ασφάλεια 

των ανθρώπων και των κτιρίων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ετήσιου ελέγχου που αφορά στις εργασίες 

συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στα κτίρια του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα επί της οδού Νίκης 5-7 καθώς 

και επί της πλατείας Κάνιγγος.
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Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η  

διενέργεια της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 

Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων οκτακοσίων 

δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.814,52€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των 

δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 

και Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 

αναλυτικά ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΛΕ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 
Φ.Π.Α.

1.035.501.0000000 2420389001

50413200-5 
υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
εξοπλισμού 
πυρόσβεσης

Υπηρεσίες ετήσιου 
επανέλεγχου καθώς 
και εργασίες 
συντήρησης και 
αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων

927,42€ 1.150,00€

1.035.205.0000000 2420389001

50413200-5 
υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
εξοπλισμού 
πυρόσβεσης 

Υπηρεσίες ετήσιου 
επανέλεγχου καθώς 
και εργασίες 
συντήρησης και 
αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων 

887,10€ 1.100,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.814,52€ 2.250,00€

2.  ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

- Η προσφορά υποβάλλεται με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ετήσιος έλεγχος που αφορά στις εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων 
που βρίσκονται στα κτίρια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και συγκεκριμένα επί 

της οδού Νίκης 5-7 καθώς και επί της πλατείας Κάνιγγος»

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛ., E-MAIL)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (21/11/2022 και ώρα 
14.30).
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«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.»
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7-, Τ.Κ. 101 80, ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται ως εξής:

(α) με κατάθεσή του στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, 

γραφείο 219), είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την 

Αναθέτουσα Αρχή

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 

περιπτώσεις α και β άνω, ο φάκελος της προσφοράς γίνεται δεκτός εφόσον έχει 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή μέχρι 21-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.. 

Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 

φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσει ο ετήσιος έλεγχος που αφορά στις εργασίες 

συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στα κτίρια του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα επί της οδού Νίκης 5-7 καθώς 

και επί της πλατείας Κάνιγγος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως 115 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 5 kg CO2 55 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως 28 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως οροφής 5 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως οροφής 2 Συντήρηση-Αναγόμωση

Πλήρες σύστημα FM-200 45kg 3 Συντήρηση

Πλήρες σύστημα FM-200 89kg 1 Συντήρηση
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ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 5-7
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως 61 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως 25 Συντήρηση-Αναγόμωση

Πυροσβεστήρας 5 kg CO2 21 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως 10 Συντήρηση-Αναγόμωση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως 4 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως οροφής 12 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως οροφής 16 Συντήρηση-Αναγόμωση

Πυροσβεστήρας 2 kg CO2 5 Συντήρηση

Πυροσβεστήρας 25 kg ξηράς κόνεως 1 Συντήρηση-Αναγόμωση 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφερόμενες τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενώ θα είναι 

σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα ενός (1) μηνός από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.

  

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η οποία θα διενεργηθεί από το τμήμα Προμηθειών 

της Διεύθυνσης Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:

 Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73:

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Το απόσπασμα να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου μπορεί να αντικατασταθεί από Υπεύθυνη Δήλωση εκ 

μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή 

εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 Για τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73:

i. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 

ασφάλιση). 

Επιπλέον των ανωτέρω προσκομίζονται αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

τα οποία  απαιτούνται στην περίπτωση νομικών προσώπων.      

6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο ετήσιος έλεγχος που αφορά στις εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των 

πυροσβεστήρων που βρίσκονται στα κτίρια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και συγκεκριμένα επί της οδού Νίκης 5-7 καθώς και επί της πλατείας Κάνιγγος θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί από την υπογραφή της Σύμβασης και το αργότερο έως την 31η.12.2022.

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

το Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας.

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης για την 

καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Τεχνικής Μέριμνας. 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

            Για τον Ειδικό Φορέα 1.035.501.00.000.00.:

 Επωνυμία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 Επάγγελμα: Δημόσιο

 Α.Φ.Μ.: 090166291

 Δ.Ο.Υ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/νση: Νίκης 5-7 , Τ.Κ. 10180

Για τον Ειδικό Φορέα 1.035.205.00.000.00.:

 Επωνυμία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΓΕ)

 Επάγγελμα: Δημόσιο

 Α.Φ.Μ.: 090330882

 Δ.Ο.Υ: Α΄ Αθηνών

 Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 10181

9. ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση παραστατικών. Τα εν λόγω παραστατικά θα παραδοθούν 

άμεσα και με ευθύνη του αναδόχου στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου με σχετικό 

διαβιβαστικό. Η πληρωμή των τιμολογίων, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου 

μετά τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που 

συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της 

Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν 

εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών 

τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 

3172/Β/13.12.2013).  

10.  ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
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με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/16).

 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

12.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Ο συμμετέχων στην πρόσκληση θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και 

τους αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα.

    
      «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
2. Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

-Δ/νση Προμηθειών & Τεχνικής Μέριμνας  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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