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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου έχει ανάγκη να προμηθευτεί μηχανολογικό
εξοπλισμό για τις ανάγκες συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας.

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
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΩΝ

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 22α / 04 / 2020
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην

Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια μηχανημάτων είναι τα ακόλουθα :

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια μηχανημάτων – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Χορτοκοπτικό

CPV

16000000-5
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Χλοοκοπτική
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Τηλεσκοπικό
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αλυσοπρίονο
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αλυσοπρίονο
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Αλυσοπρίονο

Αλυσοπρίονο

Αλυσοπρίονο
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Φυσητήρας φύλλων
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ΠΟΣΟ-
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Τεμ.

1
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Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω:
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

(€)

ΚΟΣΤΟΣ (€)

1200,00

288,00

1488,00

2000,00

480,00

2480,00

450,00

108,00

558,00

600,00

144,00

744,00

250,00

60,00

310,00

600,00

144,00

744,00

550,00

132,00

682,00

800,00

192,00

992,00

600,00

144,00

744,00

550,00

132,00

682,00

460,00

110,40

570,40

8060,00

1934,40

9994,40

Εντός δύο (2) μηνών.

Στο εργοτάξιο του Δήμου.

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 την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού κήπων
Κ.Α.

35.7131.0004

Προϋπολογισμός: 9.994,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια μηχανημάτων κήπου για τις ανάγκες της
Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας. Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια μηχανήματα και τα ζητούμενα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
Χορτοκοπτικό μισινέζας. Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό μηχάνημα μισινέζας με άκαμπτη ντίζα κίνησης.
Κυβισμός (min) 41,6 cm³ ή άνω, Ισχύς (min) 2,0 kW /2,7 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: δύο (2).
Χλοοκοπτικό μηχάνημα κοπής γκαζόν. Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό με ελάχιστο πλάτος κοπής 54 εκατοστά ή
άνω και ελάχιστη χωρητικότητα χλοοσυλλέκτη 70 λίτρων. Κυβισμός 161 cm³, Ισχύς 2,5 kW /3,4 HP. Ύψος κοπής
25 ως 85 εκ. με δυνατότητα αλέσματος. Τεμάχια προς προμήθεια: δύο (2).

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο. Βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό κονταροπρίονο με συνολικό μέγιστο μήκος 280 εκ. και
μήκος λάμας 25 εκ. Κυβισμός (min) 27,2 cm³ ή άνω. Ισχύς 0,8 kW /1,1 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα
(1).

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο. Βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό κονταροπρίονο με συνολικό μέγιστο μήκος 390 εκ. και
μήκος λάμας 25 εκ. Κυβισμός (min) 31,4 cm³ ή άνω. Ισχύς 1,05 kW /1,4 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα
(1).

Αλυσοπρίονο. Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο με κυβισμό (min) 23,6 cm³ ή άνω και μήκος λάμας 30 εκ.
Ισχύς 1,0 kW /1,3 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα (1).

Αλυσοπρίονο. Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με κυβισμό (min) 30,1 cm³ ή άνω και μήκος λάμας 35 εκ. Ισχύς 1,3
kW /1,8 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: δύο (2).

Αλυσοπρίονο. Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με κυβισμό (min) 50,2 cm³ ή άνω και μήκος λάμας 45 εκ. Ισχύς 2,6
kW /3,5 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα (1).

Αλυσοπρίονο. Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με κυβισμό (min) 59,0 cm³ ή άνω και μήκος λάμας 50 εκ. Ισχύς 4,8
kW /5,6 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα (1).

Γεωτρύπανο. Βενζινοκίνητο γεωτρύπανο συμπεριλαμβανομένης και της αρίδας φύτευσης διαμέτρου 120 εκ. με
κυβισμό (min) 50,2 cm³ ή άνω. Ισχύς 1,6 kW /2,2 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα (1).

Μπορντουροψάλιδο. Βενζινοκίνητο μπορντουροψάλιδο με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής μήκους 75 εκ. ή άνω
και κυβισμό (min) 22,7 cm³ ή άνω. Ισχύς 0,7 kW /1,0 HP ή άνω. Τεμάχια προς προμήθεια: ένα (1).

Φυσητήρας φύλλων. Βενζινοκίνητος φυσητήρας, με στρογγυλό και πεπλατυσμένο μπεκ. Κυβισμός 27,2 cm³,
Μέγιστη παροχή αέρα 700 m³ / h. Τεμάχια προς προμήθεια: 1.

Β.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα είναι τα παρακάτω, στις τιμές και στις ποσότητες που αναφέρονται
ενδεικτικά:

Α/

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ

Α

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

(€)

2

600,00

1200.00

2

1000,00

2000,00

1

450,00

450,00

Σ
1

Χορτοκοπτικό

Βενζινοκίνητο

μισινέζας

Κυβισμός 41,6 cm³ ή άνω
Ισχύς 2,0 kW /2,7 HP ή άνω

2

Χλοοκοπτική

Βενζινοκίνητη

μηχανή κοπής

Κυβισμός 161 cm³ ή άνω

γκαζόν

Ισχύς 2,5 kW /3,4 HP ή άνω
Πλάτος κοπής 54 cm ή άνω
Ύψος κοπής 25 ως 85 εκ.
Λειτουργία αλέσματος
Χλοοσυλλέκτης 70 λίτρων ή άνω

3

Τηλεσκοπικό

Βενζινοκίνητο

αλυσοπρίονο

Κυβισμός 27,2 cm³ ή άνω
Ισχύς 0,8 kW /1,1 HP ή άνω

Συνολικό μήκος 280 εκ. ή άνω
Μήκος λάμας 25 εκ.
4

Τηλεσκοπικό

Βενζινοκίνητο

αλυσοπρίονο

Κυβισμός 31,4 cm³ ή άνω
Ισχύς 1,05 kW /1,4 HP ή άνω
Συνολικό μήκος 390 εκ. ή άνω
Ελάχιστο μήκος λάμας 25 εκ.

6

Αλυσοπρίονο

Βενζινοκίνητο

κλαδευτικό

Κυβισμός 23,6 cm³ ή άνω

1

600,00

600,00

1

250,00

250,00

2

300,00

600,00

1

550,00

550,00

1

800,00

800,00

1

600,00

600,00

1

550,00

550,00

2

230,00

460,00

ΠΟΣΟ

8.060,00

Ισχύς 1,0 kW /1,3 HP ή άνω
Μήκος λάμας 30 εκ.
7

Αλυσοπρίονο

Βενζινοκίνητο
Κυβισμός 30,1 cm³ ή άνω
Ισχύς 1,3 kW /1,8 HP ή άνω
Μήκος λάμας 35 εκ.

8

Αλυσοπρίονο

Βενζινοκίνητο
Κυβισμός 50,2 cm³ ή άνω
Ισχύς 2,6 kW /3,5 HP ή άνω
Μήκος λάμας 45 εκ.

9

Αλυσοπρίονο

Βενζινοκίνητο
Κυβισμός 59,0 cm³ ή άνω
Ισχύς 4,8 kW /5,6 HP ή άνω
Μήκος λάμας 50 εκ.

10

Γεωτρύπανο

Βενζινοκίνητο
Κυβισμός 50,2 cm³ ή άνω
Ισχύς 1,6 kW /2,2 HP ή άνω
Μαζί με αρίδα φύτευσης διαμ.
120 εκ.

11

Μπορντουροψάλι

Βενζινοκίνητο

δο

Κυβισμός 22,7 cm³ ή άνω
Ισχύς 0,7 kW /1,0 HP ή άνω
Μήκος κοπής 75 cm ή άνω
Μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής

12

Φυσητήρας

Βενζινοκίνητος

φύλλων

Κυβισμός 27,2 cm³ ή άνω
Μέγιστη παροχή αέρα 700 m³ / h
Στρογγυλό/πεπλατυσμένο μπεκ

ΦΠΑ 24%

1.934,40

ΣΥΝΟΛΟ

9.994,40

Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 9.994,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Οι
προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια, ελάχιστη εγγύηση ενός έτους, και τις
οποιεσδήποτε δαπάνες που αφορούν την συσκευασία, την φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά και παράδοση. Η
παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος της

σύμβασης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μας προμηθεύσει με οποιαδήποτε ποσότητα
μηχανημάτων του ζητηθεί, με χρόνο παράδοσης των ειδών εντός 5 ημερών από την έγγραφη παραγγελία.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 περ. η’ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
παράγραφο 9 εδ. α’ του άρθρου 10 του Ν.4625/2019, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει
αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις αυτές εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με
αιτιολογημένη απόφασή της .
Η μελέτη δεν διαιρείται σε ομάδες ώστε να μην καταστεί δύσκολη η εκτέλεση της σύμβασης από τεχνικής
απόψεως.

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για το μηχανολογικό εξοπλισμό
κήπων της Υπηρεσίας Πρασίνου. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 9.994.40 συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 35.7131.0004 του οικονομικού έτους 2020.
Η μελέτη δεν διαιρείται σε ομάδες ώστε να μην καταστεί

δύσκολη η εκτέλεση της σύμβασης από τεχνικής

απόψεως.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση με τους όρους που θα καθορισθούν από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (άρθρο 118 Ν. 4412/2016).
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

Άρθρο 2ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας 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 147τ.Α’2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 118),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

(γ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
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
(δ) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων, αρθ.209 «Προμήθειες –

Υπηρεσίες – Μελέτες», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 3ο. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
1. Η Σύμβαση
2. Ο Προϋπολογισμός
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Τεχνική Περιγραφή

Άρθρο 4ο. 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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
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.

Άρθρο 5ο. Σύμβαση

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός τριών (3) ημερολογιακών
ημερών από την σχετική ενημέρωση του.
Η σύμβαση θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης , μετά από απόφαση
των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση που θα λήξει το ποσό της ανάθεσης θα λήγει αυτοδίκαια και η σύμβαση χωρίς να χρειάζεται
κάποια απόφαση αρμόδιου οργάνου.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης,

δύναται να

συντελείται η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
Στην προθεσμία αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει κάθε προμήθεια σύμφωνα με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 6ο. Φόροι-τέλη-κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα μεταφορικά έξοδα. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 7ο. Παράδοση - παραλαβή υλικού
Για την παράδοση του υλικού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε δαπάνες που
αφορούν την συσκευασία, την φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά και παράδοση. Η παράδοση των μηχανημάτων
θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Ο προμηθευτής θα πρέπει
να έχει την δυνατότητα να μας προμηθεύει με οποιαδήποτε ποσότητα μηχανημάτων του ζητηθεί, με χρόνο
παράδοσης των ειδών εντός 5 ημερών από την έγγραφη παραγγελία. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία να αναφέρει ρητά ότι διαθέτει την
παραπάνω δυνατότητα και ουδεμία αντίρρηση θα προβάλει για όλα τα ανωτέρω.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να
επιβληθεί έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή.

Άρθρο 8ο. Πλημμελής εκτέλεση προμήθειας
Εάν κατά την παραλαβή του υλικού διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται
ελαττώματα τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9°. Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προμήθεια είδη μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 10ο. Πληρωμή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά 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 της
παράδοση ων υπό προμήθεια ειδών, 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
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/7
(«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα

τα απαραίτητα νόμιμα

δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική
ενημερότητα, κλπ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη

