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Μετά από την 2 πρόσκληση υποβολής προσφορών που εξέδωσε το Τμήμα μας και την μη υποβολή προσφορών λόγω μη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος , παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα
υπογράφεται και σφραγίζεται και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του
φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως , με το θέμα της προσφοράς ( τίτλο ) αλλά και τα εξής στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

η

22 / 9 / 2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική

περιγραφή που ακολουθεί :
(Α) Να αναθέσει σε δικαστικό επιμελητή:
1) την κοινοποίηση εγγράφων, ταμειακών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων κλπ (όπως ενδεικτικά σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα
χρέη κ.α.),
2) την άσκηση -σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)- των αναγκαίων αναγκαστικών μέτρων για
την είσπραξη των

ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως την επίδοση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης

περιουσίας, προγράμματος πλειστηριασμού, αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (λ.χ. εις χείρας τραπεζών), διαταγής
πληρωμής κλπ,
3) την έρευνα-έλεγχο στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου (βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων) αλλά
και την έρευνα-έλεγχο άλλων δημοσίων βιβλίων (μητρώα αυτοκινήτων, νηολογίων κλπ) προκειμένου για τη διαπίστωση της
περιουσιακής κατάστασης των οφειλετών στους οποίους στρέφεται η πράξη εκτέλεσης,
4) την επικαιροποίηση και τον έλεγχο των στοιχείων των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη των οποίων η ανεύρεσή τους με
άλλους τρόπους (όπως λ.χ. από τη συνεργασία με άλλον Δήμο ή Δ.Ο.Υ.) απέβη άκαρπη,
5) την επίδοση δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων προς τρίτους για να λάβουν γνώση των νομίμων συνεπειών,
6) την επίδοση εισηγήσεων, ανακοινώσεων, αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε βάρος τρίτων κλπ (όπως λ.χ.
δυσμενείς εισηγήσεις υπηρεσίας σε βάρος δημοτών ή οφειλετών, διαπιστωτικές εκθέσεις, αποβολές κ.α.),

7) πάσης φύσεως λοιπές εργασίες αρμοδιότητας δικαστικού επιμελητή που δύνανται να αφορούν σε ανάγκες και άλλων
υπηρεσιών του Δήμου (όπως λ.χ. η επίδοση αποφάσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε δημότες, η επίδοση
πειθαρχικών αποφάσεων σε υπαλλήλους του Δήμου κ.α.)
αλλά και την ανάγκη,
(Β) Να πληρώσει την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για περιπτώσεις επίδοσης εγγράφων, δικαστικών αποφάσεων κλπ. από
τρίτους προς το Δήμο μας (λ.χ. από τράπεζες, δημότες, προμηθευτές, υπαλλήλους του Δήμου κ.α.)
Είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενες εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους κλητήρες του Δήμου οι οποίοι
είναι απλοί μεταφορείς εγγράφων.
Επισυνάπτουμε τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η αιτούμενη ανάγκη της υπηρεσίας για ανάθεση
εργασιών σε δικαστικό επιμελητή.

Αναλυτικά τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Β.
Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

1

Εκθέσεις επίδοσης
αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης,
αναγκαστικής
κατάσχεσης εις χείρας
τρίτου,
διοικητικών πράξεων,
εγγράφων,
ειδοποιήσεων,
ταμειακών
προσκλήσεων,
εισηγήσεων και
ανακοινώσεων,
δικογράφων,
δικαστικών και
πειθαρχικών
αποφάσεων,
Καταστάσεις
επικαιροποιημένων
στοιχείων και
Βεβαιώσεις έλεγχου
οφειλετών στο
Υποθηκοφυλακείο,
πάσης φύσεως λοιπές
εργασίες
αρμοδιότητας
δικαστικού επιμελητή

CPV

75242110-8

Ποσότητα

Κατ΄
αποκοπή

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος (€)

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
(€)

9.650,00

2.316,00

11.966,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

11.966,00

Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών: Εντός δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχει καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, όμως υπό
τον αυστηρό περιορισμό της τήρησης των νομίμων κάθε φορά προθεσμιών για την μη παραγραφή
απαιτήσεων και την μη απώλεια δικαιωμάτων, από και έναντι, τρίτων

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών: Στην υπηρεσία μας
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των
προς προμήθεια αγαθών, για τη σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΕ: 00.6116
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2017
(Προϋπολογισμός: €11.966,00 με ΦΠΑ)
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα εργασία αφορά:
(Α) στην ανάγκη ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή των πάσης φύσεων εργασιών αρμοδιότητάς του, όπως την κοινοποίηση
εγγράφων, ταμειακών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων κλπ. (λ.χ. όπως ενδεικτικά σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη κ.α.), την
άσκηση -σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)- των αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των
ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως την επίδοση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, προγράμματος
πλειστηριασμού, αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου (λ.χ. εις χείρας τραπεζών), διαταγής πληρωμής κλπ, την έρευναέλεγχο στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου (βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων) αλλά και την έρευναέλεγχο άλλων δημοσίων βιβλίων (μητρώα αυτοκινήτων, νηολογίων κλπ) προκειμένου για τη διαπίστωση της περιουσιακής
κατάστασης των οφειλετών στους οποίους στρέφεται η πράξη εκτέλεσης, την επικαιροποίηση και τον έλεγχο των στοιχείων
των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη των οποίων η ανεύρεσή τους με άλλους τρόπους (όπως λ.χ. από τη συνεργασία με
άλλον Δήμο ή Δ.Ο.Υ.) απέβη άκαρπη, την επίδοση δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων προς τρίτους για να λάβουν γνώση
των νομίμων συνεπειών, την επίδοση εισηγήσεων, ανακοινώσεων, αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων σε βάρος
τρίτων κλπ (όπως λ.χ. δυσμενείς εισηγήσεις υπηρεσίας σε βάρος δημοτών ή οφειλετών, διαπιστωτικές εκθέσεις, αποβολές
κ.α.), την επίδοση αποφάσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε δημότες, την επίδοση πειθαρχικών αποφάσεων σε
υπαλλήλους του Δήμου και γενικά την κάθε εργασία που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δικαστικού επιμελητή, καθώς επίσης
(Β) στην ανάγκη πληρωμής της αμοιβής δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων, δικαστικών αποφάσεων κλπ. Τρίτων
προς το Δήμο μας (όπως από τράπεζες, δημότες, προμηθευτές, υπαλλήλους του Δήμου κ.α.)

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(1) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α Είδος

1

Εκθέσεις επίδοσης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και αναγκαστικής
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, διοικητικών πράξεων, εγγράφων, ειδοποιήσεων,
ταμειακών προσκλήσεων, εισηγήσεων και ανακοινώσεων,
δικογράφων,
δικαστικών και πειθαρχικών αποφάσεων, Καταστάσεις επικαιροποιημένων
στοιχείων και Βεβαιώσεις ελέγχου στο Υποθηκοφυλακείο, πάσης φύσεως λοιπές
εργασίες αρμοδιότητας δικαστικού επιμελητή

(2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τεμ.

100

Α/Α

1

2

3

Είδος
Εκθέσεις επίδοσης αναγκαστικών
μέτρων είσπραξης (κατάσχεση κινητής
ή ακίνητης περιουσίας, πρόγραμμα
πλειστηριασμού κλπ)
Βεβαιώσεις ελέγχου στο
Υποθηκοφυλακείο, εκθέσεις επίδοσης
δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων
κλπ
Εκθέσεις επίδοσης αναγκαστικής
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, εκθέσεις
επίδοσης εγγράφων κλπ

Τεμ.

Τιμή
μονάδας
(€)

Δαπάνη (€)

25

200,00

5.000,00

35

110,00

3.850,00

40

20,00

800,00

ΣΥΝΟΛΟ

€

9.650,00
Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

€ 2.316,00
€ 11.966,00

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή των πάσης φύσεως εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές
του.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε €11.966,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης θα είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 2ο. Προϋποθέσεις - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει σωρευτικά:
α) να ασκεί την ιδιότητα του δικαστικού επιμελητή,
β) μαζί με την κατάθεση της προσφοράς του να προσκομίσει και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δεσμεύεται ότι σε
περίπτωση που επιλεχθεί θα καταθέσει στο στάδιο ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: πιστοποιητικό φορολογικής
ενημερότητας, πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υποχρεούται), απόσπασμα
ποινικού μητρώου, καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
Άρθρο 3ο. Υποχρεώσεις αναδόχου
α) Ο ανάδοχος μετά την κατά το νόμο έγκριση της ανάθεσης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης.
β) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει-βελτιώσει τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές
προδιαγραφές ή πραγματοποιούνται κατά ελαττωματικό τρόπο.
Άρθρο 4ο. Αναθεώρηση τιμών (ή/και ποσοτήτων)
Οι τιμές μονάδας (ή/και οι ποσότητες ανά είδος) του συμβατικού προϋπολογισμού μπορούν να αναθεωρηθούν μεταξύ τους
(αυξομειωθούν) κατά τρόπον ώστε η συνολική αξία της δαπάνης να μην υπερβαίνει το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό, υπό
την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή δεν θα ξεπερνά τη νόμιμη αμοιβή που ορίζεται με την ισχύουσα κάθε
φορά ΚΥΑ Υπουργού Δικαιοσύνης και Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 5ο. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να γίνει τμηματικά, με την έκδοση του σχετικού νόμιμου παραστατικού, μετά την
πραγματοποίηση μέρους των εργασιών που του ανατέθηκαν και που θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση στην Ταμειακή
Υπηρεσία των απαιτούμενων κάθε φορά σχετικών αποδεικτικών (όπως λ.χ. εκθέσεις επίδοσης, βεβαιώσεις παραλαβής
εγγράφων από Αστυνομικό Τμήμα, αποσπάσματα κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού κλπ) συνοδευόμενα από πίνακα
εξόδων και δικαιωμάτων θεωρημένο από Ειρηνοδικείο, ή και εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των ανατιθέμενων εργασιών.
Άρθρο 6ο. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και κρατήσεις καθώς και όλα τα πάσης φύσεως λοιπά έξοδα στα οποία τυχόν
προβαίνει ο ανάδοχος δικαστικός επιμελητής κατά την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατέθηκαν (όπως ενδεικτικά
τα έξοδα Υποθηκοφυλακείου, τα δικαιώματα μαρτύρων, τα μεταφορικά έξοδα επίδοσης κλπ.)
Άρθρο 7ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
β) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 20
του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, και
δ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
Άρθρο 8ο. Προθεσμία - Χρόνος παράδοσης
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν
έχει καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, όμως υπό τον αυστηρό περιορισμό της τήρησης των νομίμων κάθε φορά προθεσμιών για
την μη παραγραφή απαιτήσεων και την μη απώλεια δικαιωμάτων, από και έναντι, τρίτων.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη

