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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι

Δήμος Ελευσίνας

έχει ανάγκη να προβεί στην

προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, προς αντικατάσταση των υφισταμένων στο
Δημαρχείο Ελευσίνας και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας, οι οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν
λειτουργούν πλέον. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες. Η πλήρης
εγκατάσταση των σειρήνων θα γίνει από τον προμηθευτή.

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 : Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Προθεσµίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

06η / 08 / 2020 , σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην τεχνική

περιγραφή που ακολουθεί η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Καθαριότητας ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληρ.: Δρ. Αν. Χρηστίδης
Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος Τ.Κ. 192 00
Τηλ.:2105537248
Fax: 2105537269
e-mail: grper@elefsina.gr
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 102 / 2020
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20.7135.0007 (14.000,00€)

ΘΕΜΑ : Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
Με το παρόν πρωτογενές αίτηµα σας γνωρίζουµε ότι είναι αναγκαία η προµήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερµού Πολιτικής
Άµυνας, προς αντικατάσταση των υφισταµένων στο Δηµαρχείο Ελευσίνας και στο Δηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας, οι οποίες,
λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες. Η
πλήρης εγκατάσταση των σειρήνων θα γίνει από τον προµηθευτή.
Στον επόµενο πίνακα περιγράφονται τα προς προµήθεια αγαθά και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Αγαθού
Ηλεκτρονική σειρήνα
συναγερµού
Πολιτικής Άµυνας
(συνοδευόµενη από
χειροκίνητη σειρήνα)

CPVS

35240000-8

Μονάδα Ποσότητα

ΤΜΧ

2

Ενδ. Τιμή
Μον.(€)

Συν. Ενδ.
Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ(€)

5.645,16

11.290,32

ΦΠΑ(€)

2.709,68

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :
Το συντοµότερο δυνατόν.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών:
Δηµαρχείο Ελευσίνας και Δηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας µας, λόγω της φύσεως των προς
προµήθεια αγαθών, για τη σύνταξη της µελέτης της ανωτέρω προµήθειας:
Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία
Χ

Συν. Ενδ.
Τιμή με
ΦΠΑ(€)

14.000,00

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7/ Α’

Χηµικός Μηχανικός ΠΕ7/ Α’

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/ Α’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.7135.0007 (14.000,00€)
Αρ. Μελέτης: 102/ 2020
Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με το παρόν πρωτογενές αίτηµα σας γνωρίζουµε ότι είναι αναγκαία η προµήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας, προς αντικατάσταση των υφισταµένων στο Δηµαρχείο Ελευσίνας και στο Δηµοτικό
Κατάστηµα Μαγούλας, οι οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει και δύο
χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες. Η πλήρης εγκατάσταση των σειρήνων θα γίνει από τον προµηθευτή. Μετά την
εγκατάσταση θα γίνει επίδειξη λειτουργίας.
Οι σειρήνες θα είναι ηλεκτρονικές και θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η
απόφαση Αδείας Κυκλοφορίας θα υποβληθεί µαζί µε την προσφορά.
(Α) Ηλεκτρονική Σειρήνα
Η ηλεκτρονική σειρήνα θα ενεργοποιείται από το σύστηµα αυτόµατου τηλεχειρισµού της υπηρεσίας Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α.
(Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ.) το οποίο συνδέεται σε αυτήν. Όταν ενεργοποιείται θα οδηγεί ηλεκτροµαγνητικούς οδηγούς συµπίεσης τύπου
διαφράγµατος µε πηνίο, οι οποίοι θα βρίσκονται τοποθετηµένοι εντός αλουµινένιων χοανών. Ο παραγόµενος ήχος θα είναι
συχνότητας 400Ηz ─ 600Ηz και θα είναι ταυτόσηµος µε τον ήχο που παράγεται από µία συµβατική ηλεκτροκίνητη σειρήνα.
H ηλεκτρονική σειρήνα θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση των µεγαφώνων, των ενισχυτών, και της γεννήτριας ήχου ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα για τον εντοπισµό τυχόν σφαλµάτων.
Η ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλµατος θα πρέπει να απεικονίζεται τόσο στην κεντρική µονάδα όσο και στο τοπικό χειριστήριο.
Το συγκρότηµα της ηλεκτρονικής σειρήνας θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά τµήµατα:




1.

Κεντρική µονάδα.
Χοάνες συγκροτήµατος ήχου µε τον Ιστό.
Καλώδιο σύνδεσης µεγαφώνων µε την κεντρική µονάδα.
Τοπικό χειριστήριο και Καλώδιο σύνδεσης µε την κεντρική µονάδα.

Κεντρική μονάδα.
Η κεντρική µονάδα θα βρίσκεται τοποθετηµένη σε χαλύβδινο πίνακα ενδεικτικών διαστάσεων τουλάχιστον 500mm X
400mm X 200mm (Υ X Π X Β) ο οποίος θα παρέχει βαθµό προστασίας IP66.

Ο πίνακας θα είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή RAL 7035 και θα ασφαλίζει µε κλειδαριά ασφαλείας. Στην
µπροστινή όψη του πίνακα θα υπάρχουν οι ενδεικτικές λυχνίες (τύπου LED).
Οι Τεχνικές προδιαγραφές της κεντρικής µονάδας θα είναι:
α) Τροφοδοσία 230VAC/50HZ Μονοφασική.
β) Η ηχητική ισχύς του ενισχυτή θα είναι τουλάχιστον 200W 1 Class D µε προστασία βραχυκυκλώµατος και
υπερθέρµανσης.
γ) Οι καταναλώσεις του συστήµατος θα πρέπει να είναι ≤12W σε αναµονή και ≤ 250W σε πλήρη λειτουργία.
δ) Θα υπάρχουν οπτικές ενδείξεις Σφάλµατος, Λειτουργίας και Ενεργοποίησης.
ε) Το σύστηµα θα διαθέτει µία θύρα επικοινωνίας µε τοπικό χειριστήριο τύπου RS485.
στ) Θα διαθέτει µία θύρα Σ.Α.Τ/Η.Σ.Σ. 1 terminal block ξηρής επαφής, η οποία θα συνδέεται µε την επαφή του ρελέ
ενεργοποίησης του συστήµατος Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α. Τ./Η.Σ.Σ.).
ζ) Θα έχει την δυνατότητα παραγωγής έως και 16 σηµάτων κινδύνου µε χρόνο αναπαραγωγής έως 30 λεπτά.
η) Θερµοκρασία λειτουργία του συστήµατος θα είναι από -25 ο έως 60 οC.
2.

Χοάνες συγκροτήματος ήχου με Ιστό.
Το συγκρότηµα ήχου θα πρέπει να παρέχεται συναρµολογηµένο από τον κατασκευαστή ώστε να είναι έτοιµο προς
τοποθέτηση.
Η τοποθέτηση θα γίνεται στην ταράτσα του κτιρίου. Για τη στερέωση της κεντρικής φλάντζας στήριξης και των
τεσσάρων αντηρίδων θα παρέχονται µεταλλικά βύσµατα τουλάχιστον Μ10Χ10.
Το σύστηµα θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 Χοάνες αλουµινίου βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή.
Η συνολική ισχύς των χοανών θα είναι κατάλληλη για τον ενισχυτή της κεντρικής µονάδας ήτοι >=200W
Ο ιστός θα είναι ατσάλινος γαλβανισµένος εν θερµώ ύψους τουλάχιστον 2,3 µέτρα.
Το σύστηµα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες από -25ο έως 60ο C,
θα παρέχει βαθµός προστασίας στεγανότητας ΙΡ66.
Η εµβέλεια των σειρήνων, ελεγχόµενη µε κατάλληλο επιστηµονικό όργανο (ηχόµετρο) θα πρέπει να δίνει τις ακόλουθες
τιµές µετρήσεων:
ΠΡΩΤΟΝ : Μετρήσεις στην ίδια κατεύθυνση σε κατάσταση νηνεµίας από τη θέση της σειρήνας:
Απόσταση 30m: 100-105db.
Απόσταση 60m: 90-95db.
Απόσταση 120m: 80-85db.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: µετρήσεις σταυροειδώς από θέση σειρήνας, από κατάσταση νηνεµίας κατά την οποία λαµβάνονται
τέσσερεις ενδείξεις του οργάνου.
Μέση τιµή σε απόσταση 240m 70db ±2%.
Μέση τιµή σε απόσταση 500m 58db ±2%.

3.

Τοπικό χειριστήριο.
Το τοπικό ενσύρµατο χειριστήριο θα συνδέεται µέσω καλωδίου µε την κεντρική µονάδα για να την ενεργοποίηση της από
απόσταση.
Το χειριστήριο θα έχει ευδιάκριτη διάταξη χειρισµού (µπουτόν ενεργοποίησης), η οποία θα παρέχει στον χρήστη την
δυνατότητα ενεργοποίησης των προβλεπόµενων σηµάτων συναγερµού σε περίπτωση αστοχίας του συστήµατος
Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ.).
Για την αποφυγή εσφαλµένης ενεργοποίησης της σειρήνας από το χειριστήριο, αυτό ενεργοποιείται από ειδικό κλειδί.
Θα υπάρχουν τρείς (3) ενδεικτικές λυχνίες (LED) που θα βρίσκονται τοποθετηµένες στην πρόσοψη του χειριστηρίου.
Το χειριστήριο θα είναι τοποθετηµένο σε µεταλλικό κουτί µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44 και διατίθεται για επίτοιχη στήριξη
εσωτερικά του κτιρίου.
Το χειριστήριο θα διαθέτει οπτικές ενδείξεις Σφάλµατος, Λειτουργίας και Ενεργοποίησης, τέσσερις διακόπτες για την
ενεργοποίηση σηµάτων συναγερµού,
ένα διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας,
ένα διακόπτη απενεργοποίησης σηµάτων συναγερµού και
διακόπτη µε κλειδί για την απενεργοποίηση του τοπικού χειριστηρίου.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από:
Άδεια κυκλοφορίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Πιστοποίηση CE , Πιστοποιητικό ηχητικών µετρήσεων.

Με την τεχνική προσφορά θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Με
την ίδια υπεύθυνη δήλωση ο προµηθευτής θα δεσµεύεται για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης, επισκευής
και επάρκειας ανταλλακτικών.
(Β) Χειροκίνητη Σειρήνα
Χειροκίνητη Σειρήνα Πολιτικής Άµυνας, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα αποτελείται από:
- Hχητικό συγκρότηµα, αποτελούµενο από την πτερωτή και το κέλυφος.
- Βάση. H σειρήνα θα τοποθετείται σε βάση τρίποδα.
Η χειροκίνητη σειρήνα θα είναι έτσι σχεδιασµένη, ώστε να µη χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύµα για να λειτουργήσει.
Θα διασφαλίζει στάθµη ήχου 116 db στο (1) µέτρο.
Θα είναι ελαφριά έως 5 Kg, εύκολή στην µεταφορά, στην τοποθέτηση και στον χειρισµό της.
Θα συνοδεύεται από Θήκη Μεταφοράς.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων συναγερµού Πολιτικής
Άµυνας, προς αντικατάσταση των υφισταµένων στο Δηµαρχείο Ελευσίνας και στο Δηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας, οι
οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές
σειρήνες.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει της τιµής (παρ.2,
άρθρο 86 του Ν.4412/2016).
Η προµήθεια, λόγω του ύψους του προϋπολογισµού, θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα
µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
H προµήθεια 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 συµβατικά στοιχεία της µελέτης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Τιµολόγιο – Τιµές Εφαρµογής
ε) Τεχνική Έκθεση
ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσφορές
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την προµήθεια των δύο (2)
ηλεκτρονικών σειρήνων, θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι
τιµές µονάδας των προσφορών του αναδόχου θα παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σχετική σύµβαση.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προµήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων µετά την κατά τον νόµο έγκριση της ανάθεσης είναι
υποχρεωµένοι να προσέλθουν προς υπογραφή της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωμή
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία των δύο σειρήνων.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου/ων
Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση και τις διατάξεις του Ν. 4412/16
ΦΕΚ 147/8-8-16 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
προµήθειας, ειδική πρόσκληση του Δηµάρχου καλεί τον ανάδοχο να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές µέσα σε
εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για
την εµπρόθεσµη εκτέλεση της προµήθειας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης, ως την παραλαβή των υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω
ειδική πρόσκληση, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Ελαττωματικά είδη
Ελαττωµατικά ή ακατάλληλα είδη επιστρέφονται µε την υποχρέωση να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο µε τα
πρέποντα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ηµέρες διενέργειας της
διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία των δύο σειρήνων.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Παραλαβή
Η παραλαβή ειδών διενεργείται από τον Δήµο παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από
τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την πλήρη απόρριψη ή τη µερική
αυτών ή την αποκατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής,
εντός της οριζόµενης προθεσµίας, ο Δήµος Ελευσίνας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην εµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του
δηµόσιου τοµέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες
κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά
ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα
αντικαταστήσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 14ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Oι οικονοµικοί φορείς µε την κατάθεση της προσφοράς τους δεσµεύονται ότι θα καταθέσουν τα εξής
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:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 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.4605/2019 ( 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 (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία προς τα οποία
είναι υπόχρεος.
δ. Το αρχικό καταστατικό, αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριµήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης προγενέστερης του
τελευταίου τριµήνου.
ε. Βεβαίωση επαγγελµατικού επιµελητηρίου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
ΑΡΘΡΟ 15ο: Χρόνος πληρωμής
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 του τιµολογίου 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.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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