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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Πειραιάς, 28-09-2022 
Αρ. Πρωτ. 42567 / 508 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄) 
  
Πληροφορίες : Ελένη Νούλα Προς: SEATICKETS HOLIDAYS M.IKE  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΛΥΣΤΗ 10,  
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11744  
e-mail: info@seatickets.gr  

Ταχ. Δ/νση : Μακράς Στοάς 15, 185 31, Πειραιάς 
ΤΗΛ : 214.405.3312 
e-mail : eleni.noula@piraeus.gov.gr 
 

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε6 «Έξοδα μετακινήσεων Εσωτερικού 

- Εξωτερικού» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» 

(MIS:5032747), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Ν.4412/2016 άρθρο118, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

CPV:  63515000-2 : Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 

των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.  

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Tο N.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.  
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7. Τη με αρ. απόφαση C(2014) 3542 final/23.5.2014  για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  του Σύμφωνου  

Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020». 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του 

Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020. 

9. Την με αριθμ. 75365/EΥΘΥ/2021 (ΦΕΚ 3051/τ. Β'/ 09-07-2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 

1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 110427/1020/20.10.2016 (Β’ 

3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968), όπως ισχύει 

10. To N.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 

έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

13. Την αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/Β’/13-07-2021) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».  

14. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε ισχύει.  

15. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «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».  

16. Το Π.∆ 80/16 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

17. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την από 09-11-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μερικής τροποποίησης 

του ΟΕΥ του Δήμου Πειραιά [ΦΕΚ 5357/Β/19.11.2021] με την οποία συστάθηκε η Διεύθυνση Διαχείρισης 

Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, που αντικατέστησε το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ.  

19. Την υπ’ αρ. 4023/30-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΡΨ7Λ7-ΝΩΒ) 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 375/07-02-2018 ορθή επανάλ. 

(ΑΔΑ:6ΝΩΝ7Λ7-24Υ) Απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: 

Δήμος Πειραιά - ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.” με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.  
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20. Την υπ΄αριθμ. 3775/24-12-2021 [ΑΔΑ: Ρ2107Λ7-ΝΕΕ & ΦΕΚ 6500/Β/31-12-2021] Απόφαση με θέμα: 

«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4028/30-12-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί 1ης Τροποποίησης της 

υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επανάλ. [ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-Ψ0Ε & ΦΕΚ 789/Β/7-3-2018) απόφασης Ορισμού του 

«Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 

2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.» 

21. Την υπ’ αρ. 3776/24-12-2021 [ΑΔΑ: ΡΠΔΨ7Λ7-ΤΩΞ & ΦΕΚ 6500/Β/31-12-2021] Απόφαση τροποποίησης της υπ’ 

αρ. πρωτ. 4030/30-12-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ορισμού του «Αυτοτελούς Τμήματος 

∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήμου Πειραιά» και του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της 

εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 

22. Την με αρ. πρωτ. 3496/26.11.2021 (AΔΑ: 6ΑΚΦ7Λ7-6ΧΑ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «7η 

Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α΄ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020». 

23. Την με αρ. πρωτ. 42061/491/26-09-2022 [ΑΔΑ: 6536ΩΞΥ-4ΡΦ] απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Υποστήριξη 

του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-

2020.  

24. Το υπ’ αριθμ. 494/2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ - Τμήμα Οργάνωσης 

και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄) με ΑΔΑΜ: 22REQ011307341 

25. Ότι με την παρούσα προκαλείται ενδεικτική δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των 

συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α’) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, ΣΑΕΠ 0851 Κωδικός 2018ΕΠ08510045 και τον 

αντίστοιχο ΚA 69.6422.19 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πειραιά (απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Θ16ΩΞΥ-ΜΑΒ & ΑΔΑΜ: 22REQ011314541 & με α/α Μητρ. Δευσμ. 2257/2022). 

26. Τις διαχειριστικές ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας του Ενδιάμεσου Φορέα, που προκύπτουν από την υλοποίηση της 

εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

να απευθύνει πρόσκληση στην εταιρεία SEATICKETS HOLIDAYS M.IKE (ΑΦΜ: 800725191 ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση: 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΛΥΣΤΗ 10, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11744 , email: info@seatickets.gr ) για να υποβάλλει προσφορά με ισχύ εξήντα 
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(60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, 

για την υλοποίηση του Υ/Ε6 «Έξοδα μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού» της Πράξης «Υποστήριξη του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» (MIS:5032747), με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης (Ν.4412/2016 άρθρο118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

 

1. Σκοπός & Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση & διαμονή στελεχών του 

Δήμου Πειραιά στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες του Βελγίου. Οι υπηρεσίες, που αφορούν σε τρεις  

(3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-

2020, θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Μετακίνηση (αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής) Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα  

(Ημ/νία αναχώρησης: 09/10/2022 – Ημ/νία επιστροφής: 15/10/2022) 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο των Βρυξελλών για 5 διανυκτερεύσεις  

(άφιξη: 09/10/2022 – αναχώρηση: 14/10/2022) 

 

2. Διάρκεια του έργου  

Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

3. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α’) 

του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, 

ΣΑΕΠ 0851 Κωδικός 2018ΕΠ08510045 και τον αντίστοιχο ΚA 69.6422.19 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2022 του Δήμου Πειραιά  

Στο ανωτέρω τίμημα της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ’ επιγενόμενης 

αιτίας, καθώς επίσης και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κλπ που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μετά την παραλαβή από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής ή από το οριζόμενο προς το σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης 

αρμόδιο όργανο και αφού υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, τα νόμιμα δικαιολογητικά. Οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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4. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα efd.unitc@piraeus.gov.gr , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση 

το αργότερο μέχρι και τις 03.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Επιπλέον και προ εκδόσεως της Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 

Αρχή 

α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι είναι φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήμερος σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία . 

Ειδικότερα:   

 Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζει :  

i) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της  

ii) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων. 

 Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

προσκομίζει :  

i) Ασφαλιστική Ενημερότητα 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).  

ii) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην 

περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).  

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

β) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 9 ν. 4412/2016) ή Απόσπασμα Ποινικό/ά μητρώο/α 

συνοδευόμενο/α από πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/16. 
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5. Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι  ο Δήμος  Πειραιά (για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δράσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ - Ενδιάμεσος Φορές Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020). 

 

6. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών και ευθύνεται έναντί του για κάθε απαίτησή του, είτε αυτή αφορά σε αμοιβές, είτε σε ασφαλιστικές 

εισφορές, είτε σε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί με 

υπαιτιότητά του. 

 

 

 

 

 Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊστάμενη του Τμήματος  

Οργάνωσης & Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄) 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΝΟΥΛΑ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
 

 
 

Η 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Η 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΗΜ: ΗΜ: 
 
 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΖΥΡΗ 
 

Εσωτερική Διανομή  
1. Μονάδα Γ’  
2. Φάκελο του έργου 
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