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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη για την «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας»
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 και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την: «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας».
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 20η Μαϊου 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή
που ακολουθεί .
ΘΕΜΑ: «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας».
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 7/2019
Α. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού

CPVS

ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ενδεικτικό Κόστος
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ΦΠΑ
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Ενδεικτικό
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ΑΜΟΙΒΗ
1

Ποσό

79417000-0

αναλύετα
ι στην

14.112,91€

3.387,09€

17.500 €

3.387,09€

17.500€

μελέτη

ΣΥΝΟΛΑ

14.112,91€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νομοθετικό πλαίσιο:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 ( ΦΕΚ 177/Α/85 ) « Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων » και το Π.Δ 17/1996 ( ΦΕΚ 11/Α/96 ) «
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 89/383 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 159/1999 ( ΦΕΚ 157/Α/1989 ), στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο
μέσο όρο πάνω από (50) εργαζόμενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας .
2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 88555/3293/1988 ( ΦΕΚ 721/Β/1988 ) « Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ
και των Ο.Τ.Α » , που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 , η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Με τις διατάξεις του Π.Δ 294/1988 ( ΦΕΚ 138/Α/88 ) « Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν. 1568/85»,καθορίζονται οι
ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων .
4. Με το Ν. 3850/2010 ( ΦΕΚ 84 Α /2.6.2010) κυρώθηκε ο Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων .
5. Με το άρθρο 27 του Ν. 4304/2015 ( ΦΕΚ 234/Α/23.10.2014 ) με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 , «
Για τη προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία , σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.
3850/2010 , είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δε διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης
αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου ( κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014 ) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
συναφείς υπηρεσίες.
6.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3850/2010

7.

το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016

8. Η παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 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
9. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 22

του Ν. 3536/2007.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες ( άρθρο 14 του Ν. 3850/2010 )
1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη ( Δήμο ) υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και
ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό
βιβλίο (βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας) το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας . Ο
εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:
α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού ,προγραμματισμού , κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων , εισαγωγής νέων παραγωγικών
και λειτουργικών διαδικασιών , προμήθειας μέσων και εξοπλισμού , επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 4
προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης των λειτουργικών
διαδικασιών .
β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων ,πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων
εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των
ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων και διευθύνσεων και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και
τον Δήμαρχο .
Β. Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας ( άρθρο 15 του Ν. 3850/2010 )
1 Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση :
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε
παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων , να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για
την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων .
2. Για τη βελτίωση συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση :
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, και να τους ενημερώνει και
τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
3. Ο Τεχνικός Ασφαλείας εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους .
Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητάς του δε μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του . Σε κάθε
περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη 4. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το
επιχειρησιακό απόρρητο.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3850/2010 πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα , ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης και τον αριθμό εργαζομένων σε αυτή :
1)
1α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( Α.Ε.Ι ) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του
εξωτερικού , που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και τη παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος που
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε ).
1β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία .
1γ) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ( Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο 5 των πρώην σχολών υπομηχανικών
και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ) .
1δ) Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του εσωτερικού ή
ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη .
2) Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση Απολυτηρίου ή Πτυχίου για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή , για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους
τεχνικούς της περίπτωσης δ ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή ( παρ.2 άρθρο11ν. 3852/2010 ) .
3) Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων , διάρκειας τουλάχιστον (100 ) ωρών , σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή
εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Κ.Ε.Κ. ) πιστοποιημένα
για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής :
-Για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος
-Για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄και δ΄ της παραγράφου 1 ατά τρία έτη .
4) Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά αλλοδαπής από τα οποία προκύπτει ότι είναι
Τεχνικοί Ασφαλείας
***Σημειώνουμε εδώ, ότι θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία και συστατικές επιστολές.
 Ο Τεχνικός Ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Δήμου .
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι όλοι οι χώροι όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας , ο χώρος του αμαξοστάσιου καθώς και ο
χώρος όπου στεγάζονται οι εργατοτεχνίτες και οι εργάτες καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και σύµφωνα µε τις τιµές της
προσφοράς και οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, υπολογίζονται ως εξής :
Οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3850/2014, ανά εργαζόμενο.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ανήκουν στην κατηγορία Β΄ επικινδυνότητας του άρθρου 21 παρ. 2
περ. 8 του Ν. 3850/2010 και οι ετήσιες ώρες ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5.

Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού
ασφαλείας ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4.
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

158χ0,4=63,2 ώρες

215χ2,5=537,5 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 600,7 ΩΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων Το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση
εργασίας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του εργοδότη λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας.
 Βιβλία καταγραφής ατυχημάτων. Βιβλίο καταγραφής εργατικών ατυχημάτων. Σ’ αυτό καταχωρούνται τα αίτια και η περιγραφή του
ατυχήματος. Το βιβλίο πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών που ερευνούν το ατύχημα. Τα όποια μέτρα λαμβάνονται για να
αποφευχθεί η επανάληψη του ατυχήματος στο μέλλον, καταχωρούνται στο προαναφερθέν βιβλίο γραπτών υποδείξεων.
 Έλεγχος επάρκειας των μέτρων ατομικής προστασίας.
 Εφαρμογή συστήματος περιοδικού ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας, εργασίας και ενημέρωση της Διοίκησης του Δήμου .
 Σύνταξη και υποβολή οδηγιών για την ασφαλή εργασία του προσωπικού όποτε αυτό ζητείται. . Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα επισκέπτεται τους
εργαζομένους του Δήμου στους χώρους εργασίας συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθρο 7 του ΠΔ 17/18-1-1996 ( ΦΕΚ 11 Α) « Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 0δηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», καθώς και με το Ν. 3850/2010
Κεφάλαιο Ζ’ άρθρο 42 « Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» και άρθρο 43 « Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών».
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ άρθρο 20 Ν.3850/2010
1) Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας
κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
2) Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον
αντιπρόσωπο των εργαζομένων
3) Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, στα
μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
4) Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του Ιατρούς Εργασίας ή του Τεχνικού Ασφαλείας, οφείλει να αιτιολογεί
τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον Επιθεωρητή
Εργασίας και μόνο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου Ελευσίνας ,
ανέρχεται στις 499,5 ώρες ανά έτος.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΩΡΕΣ/έτος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

600,7 ώρες

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων

17.500Ε

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την εκτέλεση εργασιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα υποβάλουν σε σφραγισμένους φακέλους:
Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή, και
Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου η όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 (Προσόντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) της παρούσας. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4. Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από 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.4605/1-4-2019 ( 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 (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος /α.
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου .
στ. Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου
ζ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)

Ελευσίνα: 16/05/2019
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

