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∆ήµος Ελευσίνας, 27/07/2020
Α. Π.: οικ. 12064

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με το παρόν, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας έχει ανάγκη να εξασφαλίσει την δαπάνη για
την εργασία ελέγχου και την εργασία έκδοσης πιστοποιητικών ελέγχου, των μηχανημάτων έργου και
των οχημάτων με υπερκατασκευές που χρήζουν πιστοποίησης, του Δήμου Ελευσίνας για την εύρυθμη
και ασφαλή λειτουργία τους. Το πιστοποιητικό ελέγχου θα ισχύει για
ετών, από την έναρξη ισχύος του

έως

χρονική περίοδο δύο (2)

και την λήξη του, (εκτός εάν για κάποια περίπτωση ορίζεται

διαφορετικά) και θα εκδοθεί για το κάθε μηχάνημα ξεχωριστά.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται
και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται
στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα : «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας μηχανημάτων
έργου»
Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

31 / 07 / 2020

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται

στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :

Α. Περιγραφή– ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΜΑΡΚΑ
ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1
2
3
4

ME
ME
ME
ME

110117
112148
117159
126405

JONSTON
BMC
JCB
JCB

5

ME 127814

JCB

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ME - 25998
ME - 53598
ME - 60231
ME - 068751
ME - 80444
ME - 81425
ME - 81448
ME - 84242
ME - 85112
ME - 89680
ME - 136962
ME - 141483

EBRO
JCB
IVECO
IVECO
JONSTON
RENAULT
VIBROMAX
RAM
Ο$Η
JCB
DAF
DAF

ΣΑΡΩΘΡΟ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΑΠΑ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

70,00
70,00
70,00
70,00

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
KAΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΤΣΑΠΑ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ

115,00
70,00
70,00
70,00
70,00
115,00
70,00
115,00
70,00
70,00
70,00
70,00
1.325,00

ΣΥΝΟΛΟ (1)
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΡΚΑ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
ΤΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΚΗΗ-5556
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES
στα 3μ-1750kg & στα
6,8μ-400kg)
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΚΗΙ -8206
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΜΑΝ
στα 3μ-1750kg & στα
6,8μ-400kg)
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΚΗΗ-3271
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES
στα 3μ-1750kg & στα
6,8μ-400kg)
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΑΡΠΑΓΗ στα
ΚΗΙ -8212
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ
MERCEDES
3μ-1750kg & στα 6,8μ400kg))
ΚΗΗ-3265
ΦΟΡΤΗΓΟ
IVECO
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΚΗΗ-8991
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΑΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΜΟΣ[ΓΕΡΑΝΟ]
ΣΥΝΟΛΟ (2)

Α
/
Α
1
2
3
4
5
6

Α/Α
1
2

3

3.1.

3.2.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ (1)
ΣΥΝΟΛΟ (2)
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Ο πίνακας οχημάτων αφορά μηχανήματα έργου και οχήματα που
υπάρχουν στον Δήμο. Για όσα νέα μηχανήματα έργου και οχήματα
προκύψουν στην διάρκεια της σύμβασης λόγω αγοράς, δωρεάς,
κλπ. θα πληρωθούν με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης.
Το κόστος κάθε επιθεώρησης πέραν της 2ης, εφόσον προκύψει, θα
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70,00

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
690,00

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.325,00
690,00

1.350,00

πληρωθεί με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (1), (2) & (3)
Φ.Π.Α. (1), (2) & (3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1), (2) & (3)

3.365,00
807, 60
4.172,60

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των
εργασιών, για την σύνταξη της μελέτης:
Χ

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: Δαπάνες για τον έλεγχο οχημάτων και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας
μηχανημάτων έργων.
Η έκθεση αυτή αφορά την ‘’εργασία’’ για τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών
καταλληλότητας των μηχανημάτων έργου του Δήμου και των υπερκατασκευών επί πλαισίων οχημάτων,
όπου απαιτείται (γερανός, γερανός αρπάγη, υδραυλική πόρτα κλπ.), για το κάθε μηχάνημα ξεχωριστά.
Συμπεριλαμβάνεται η εργασία πλήρους ελέγχου και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας
ξεχωριστά για το κάθε μηχάνημα.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται σε 4.172,60 € συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α.
Παρατίθεται πίνακας με τα ‘’μηχανήματα έργου’’ και ‘’οχήματα με υπερκατασκευές’’ που χρήζουν
πιστοποίησης του Δήμου μας.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
110117
112148
117159
126405

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΜΑΡΚΑ
ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1
2
3
4

ME
ME
ME
ME

JONSTON
BMC
JCB
JCB

5

ME 127814

JCB

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ME - 25998
ME - 53598
ME - 60231
ME - 068751
ME - 80444
ME - 81425
ME - 81448
ME - 84242
ME - 85112
ME - 89680

EBRO
JCB
IVECO
IVECO
JONSTON
RENAULT
VIBROMAX
RAM
Ο$Η
JCB

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΣΑΡΩΘΡΟ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
ΤΣΑΠΑ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

70,00
70,00
70,00
70,00

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
KAΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΤΣΑΠΑ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

115,00
70,00
70,00
70,00
70,00
115,00
70,00
115,00
70,00
70,00
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70,00

16
17

ME - 136962
ME - 141483

DAF
DAF

ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ (1)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΑΡΚΑ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σ
ΤΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΚΗΗ-5556
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES
στα 3μ-1750kg & στα
6,8μ-400kg)
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΚΗΙ -8206
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΜΑΝ
στα 3μ-1750kg & στα
6,8μ-400kg)
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΚΗΗ-3271
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES
στα 3μ-1750kg & στα
6,8μ-400kg)
ΓΕΡΑΝΟΣ (ΑΡΠΑΓΗ στα
ΚΗΙ -8212
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ
MERCEDES
3μ-1750kg & στα 6,8μ400kg))
ΚΗΗ-3265
ΦΟΡΤΗΓΟ
IVECO
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΚΗΗ-8991
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΑΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΜΟΣ[ΓΕΡΑΝΟ]
ΣΥΝΟΛΟ (2)

Α
/
Α
1
2
3
4
5
6

Α/Α
1
2

3

3.1.

3.2.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ (1)
ΣΥΝΟΛΟ (2)
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Ο πίνακας οχημάτων αφορά μηχανήματα έργου και οχήματα που
υπάρχουν στον Δήμο. Για όσα νέα μηχανήματα έργου και οχήματα
προκύψουν στην διάρκεια της σύμβασης λόγω αγοράς, δωρεάς,
κλπ. θα πληρωθούν με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης.
Το κόστος κάθε επιθεώρησης πέραν της 2ης, εφόσον προκύψει, θα
πληρωθεί με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (1), (2) & (3)
Φ.Π.Α. (1), (2) & (3)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1), (2) & (3)

70,00
70,00
1.325,00

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
690,00

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.325,00
690,00

1.350,00

3.365,00
807, 60
4.172,60

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο και την έκδοση
πιστοποιητικού καταλληλότητας μηχανημάτων έργου και των οχημάτων με υπερκατασκευές που χρήζουν
πιστοποίησης, του Δήμου Ελευσίνας για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους. Το πιστοποιητικό
ελέγχου θα ισχύει για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, από την έναρξη ισχύος του έως και την λήξη
του, (εκτός εάν για κάποια περίπτωση ορίζεται διαφορετικά) και θα εκδοθεί για το κάθε μηχάνημα
ξεχωριστά.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.172,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, από ιδίους
πόρους, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.6263.0033 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Κριτήριο ανάθεσης προτείνεται να είναι το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης.
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Η ανάθεση, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ., σύμφωνα
Ν.4412/2016.

με το άρθρο 118 του

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
H παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 58), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(άρθρο 118), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
γ) της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, με τίτλο «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου
22 του Ν.3536/2007.
δ) του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
ε) του Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ 107 T.A’/9-5-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ
Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)».
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης είναι:
-Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
-Τεχνική Έκθεση
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Προϋπολογισμός – τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση - Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης
μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον
προϋπολογισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αυτόματη λήξη αυτής εάν απορροφηθεί νωρίτερα
ο προϋπολογισμός.
Το ποσόν του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορροφηθεί βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας
όπως αυτές θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Στην περίπτωση μη απορρόφησης όλου του ποσού, βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, το
υπόλοιπο ποσό επιστρέφει στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Ο ανάδοχος, μετά την κατά τον νόμο έγκριση της ανάθεσης, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς
υπογραφή της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική πρόσκληση.
ΆΡΘΡΟ 5ο: Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσμία
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα (εντός 3 ημερών ) μετά την έγγραφη ειδοποίηση για τον
έλεγχο των μηχανημάτων έργου και οχημάτων που θα του υποδείξει η υπηρεσία τμηματικά (έως την
εξάντληση του συνολικού αριθμού αυτών) , η οποία (ειδοποίηση) μπορεί να λάβει χώρα είτε μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικής υπηρεσίας είτε μέσω φαξ.
Ο έλεγχος των μηχανημάτων έργου και οχημάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου
στην Δ.Ε. Ελευσίνας.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωμή – Αναθεώρηση τιμών
Ο ανάδοχος θα εξοφληθεί για το κάθε όχημα και μηχάνημα έργου μετά τον αρχικό έλεγχο για την
πιστοποίηση, με την υποχρέωση έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού της καταλληλότητας άμεσα για
όποια μηχανήματα έργου και οχημάτων ευρεθούν κατάλληλα, ενώ για όσα οχήματα και μηχανήματα έργου
διαπιστωθούν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες λόγω βλαβών, σε αυτά θα εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό
καταλληλότητας μετά την επιδιόρθωση των βλαβών από την υπηρεσία μας κατόπιν 2ης νέας επιθεώρησης
ελέγχου, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση εντός της διάρκειας της σύμβασης.
Κάθε επιθεώρηση πέραν της 2ης θα χρεώνεται με τις προσφερθείσες τιμές της μελέτης.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά κατά τα ως άνω κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο
100% των τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών υπηρεσιών, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Σύμφωνα με το ν.4152/2013 ( ΦΕΚ α' 107/9-5-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5 (''συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων & δημοσίων αρχών'' άρθρο 4 οδηγίας 2011/7) η προθεσμία εξόφλησης των τιμολογίων δεν θα
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νομιμά δικαιολογητικά
από τον προμηθευτή για την εξόφληση του ( π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα
κλπ.).
ΑΡΘΡΟ 8ο: Δικαίωμα Συμμετοχής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με
την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’
εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να
αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α
του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ

χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου
τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη
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