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Α. Π.: οικ. 10386

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει την ανάγκη παροχής υπηρεσιών εναλλακτικής
διαχείρισης υλικών δομικών κατασκευών, που περιέχουν αμίαντο (π.χ. φύλλα αμιαντοτσιμέντου). Τα υλικά αυτά (με κωδικό
ΕΚΑ 17 06 05*) κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και ανευρίσκονται εντός των SKIPPER ή σε διάφορα σημεία του
Δήμου Ελευσίνας, όπου παράνομα τα έχουν απορρίψει οι κάτοχοί τους. Επίσης μπορεί να είναι φύλλα αμιαντοτσιμέντου, τα
οποία πρέπει να αποξηλωθούν και να απομακρυνθούν από κτίσματα επικινδύνως ετοιμόρροπα.
Η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει συλλογή, συσκευασία και μεταφορά δομικών υλικών
αμιάντου από το δημοτικό ΚΔΑΥ και άλλα σημεία του Δήμου Ελευσίνας προς τον αποθηκευτικό χώρο του αναδόχου ή
αποξήλωση και απομάκρυνση δομικών υλικών αμιάντου από στέγες κτισμάτων υπό κατεδάφιση (επικινδύνως
ετοιμόρροπων). Θα ακολουθεί αποθήκευση, διασυνοριακή μεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου σε μονάδα
του εξωτερικού, συνεργαζόμενη με τον ανάδοχο.

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 την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 9η /07 / 2020 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί .

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: 82/ 2020
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20.6131.0007 (24.800,00€)
ΘΕΜΑ :

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΑΜΙΑΝΤΟ

Με το παρόν πρωτογενές αίτημα σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης
υλικών δομικών κατασκευών, που περιέχουν αμίαντο (π.χ. φύλλα αμιαντοτσιμέντου). Τα υλικά αυτά (με κωδικό ΕΚΑ 17 06
05*) κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και ανευρίσκονται εντός των SKIPPER ή σε διάφορα σημεία του Δήμου
Ελευσίνας, όπου παράνομα τα έχουν απορρίψει οι κάτοχοί τους. Επίσης μπορεί να είναι φύλλα αμιαντοτσιμέντου, τα οποία
πρέπει να αποξηλωθούν και να απομακρυνθούν από κτίσματα επικινδύνως ετοιμόρροπα.
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(ΕΚΑ 17 06 05*)

συσκευασμένου
αποβλήτου νοείται
το βάρος των
αποβλήτων
αμιάντου, της
συσκευασίας τους
(big-bags) και της
παλέτας που
έχουν τοποθετηθεί
ΣΥΝΟΛΑ
20.000
4.800
24.800
Η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει συλλογή, συσκευασία και μεταφορά δομικών υλικών
αμιάντου από το δημοτικό ΚΔΑΥ και άλλα σημεία του Δήμου Ελευσίνας προς τον αποθηκευτικό χώρο του αναδόχου ή
αποξήλωση και
απομάκρυνση δομικών υλικών αμιάντου από στέγες κτισμάτων υπό κατεδάφιση (επικινδύνως ετοιμόρροπων). Θα ακολουθεί
αποθήκευση, διασυνοριακή μεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου σε μονάδα του εξωτερικού,
συνεργαζόμενη με τον ανάδοχο.
Στον επόμενο πίνακα περιγράφονται οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :
Το συντομότερο δυνατόν.
Γ. Επιθυμητός τόπος παροχής των υπηρεσιών :
Όρια Δήμου Ελευσίνας
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσεως των
παρασχεθησόμενων υπηρεσιών, για τη σύνταξη της μελέτης των ανωτέρω υπηρεσιών:
Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/ Α’

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7/ Α’

Χημικός
Μηχανικός ΠΕ7/ Α’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.6131.0007 (24.800,00€)
Αρ. Μελέτης: 82 / 2020
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΑΜΙΑΝΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά παροχή υπηρεσιών παραλαβής από το δημοτικό ΚΔΑΥ και άλλα σημεία
του Δήμου Ελευσίνας υλικών που περιέχουν αμίαντο (π.χ. φύλλα αμιαντοτσιμέντου) και διαχείρισής τους και
παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης (αφαίρεσης), απομάκρυνσης και διαχείρισης τέτοιων υλικών από κτίσματα
επικινδύνως ετοιμόρροπα προς κατεδάφιση. Τα υλικά αυτά (με κωδικό ΕΚΑ 17 06 05*) χαρακτηρίζονται
επικίνδυνα.
Ο Ανάδοχος των ανωτέρω εργασιών πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα
(άρθρο 4 συγγραφής υποχρεώσεων).
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή εκτέλεσης του έργου, την οποία
θα υποβάλει με την προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: σχέδιο και μεθοδολογία εργασίας, μέσα και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας,
συσκευασία αποβλήτων, τρόπο και μέσα μεταφοράς των αποβλήτων και τελική διάθεση.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον ΚΑΕ

20.6131.0007 «παροχή υπηρεσίας για εναλλακτική διαχείριση υλικών δομικών κατασκευών, που περιέχουν
αμίαντο».
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών παραλαβής από το δημοτικό ΚΔΑΥ και
άλλα σημεία του Δήμου Ελευσίνας υλικών που περιέχουν αμίαντο (π.χ. φύλλα αμιαντοτσιμέντου) και
διαχείρισής τους και παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης (αφαίρεσης), απομάκρυνσης και διαχείρισης τέτοιων
υλικών από κτίσματα προς κατεδάφιση. Τα υλικά αυτά (με κωδικό ΕΚΑ 17 06 05*) χαρακτηρίζονται επικίνδυνα.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
(παρ.2, άρθρο 86 του Ν.4412/2016).
Η ανάθεση, 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 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 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: Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις , κ.λπ.

Επί ποινή αποκλεισμού, η Εργοληπτική Επιχείρηση (Επιχείρηση Αφαίρεσης Κατεδάφισης αμιάντου- ΕΑΚ) που
θα εκτελεί τις σχετικές εργασίες, οφείλει να διαθέτει και να καταθέσει εντός της προσφοράς της κατ’ ελάχιστον
τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα, που αφορούν στη διαχείριση αμιάντου και επικίνδυνων αποβλήτων:


Σχετική άδεια εργασιών αφαίρεσης αμιάντου (ΕΑΚ τύπου Α) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 212/2006 και
την ΚΥΑ 4229/395/2013, η οποία εκδίδεται μετά από απόφαση της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής
της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η παραπάνω άδεια πρέπει να
είναι Τύπου Α.



Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σε ισχύ
για τον κωδικό αποβλήτου: ΕΚΑ 17 06 05*.



Να διαθέτει νόμιμο χώρο αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων εντός της περιφέρειας Αττικής και
ελάχιστης αποθηκευτικής δυνατότητας 100 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων, ώστε να απομακρύνονται
αμέσως τα απόβλητα από τους χώρους του Δήμου και του ΚΔΑΥ Ελευσίνας και να μην εγκυμονούν
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Να κατατεθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) της
εγκατάστασης για την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα του κωδικού ΕΚΑ 17 06 05*,
με σκοπό την προσωρινή τους παραμονή σε νόμιμο χώρο, μέχρι να οδηγηθούν στο εξωτερικό προς τελική
διάθεση.



Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης παραλαβής και αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων.



Να συγκαταλέγεται στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για τις εργασίες
συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διασυνοριακής μεταφοράς για τον κωδικό αποβλήτου: ΕΚΑ 17 06
05*.



Να είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων που τηρεί το ΥΠΕΝ για τις δραστηριότητες
της συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένου του
αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17 06 05*.



Να διαθέτει Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, από το ΥΠΕΝ,
για τον κωδικό 17 06 05*, σε ισχύ.



Να διαθέτει και να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τη συλλογή,
μεταφορά και διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Θα πρέπει να κατατεθεί το σώμα του ασφαλιστήριου συμβολαίου, όπου φαίνονται οι καλύψεις και
εξαιρέσεις.



Να διαθέτει ή να συνεργάζεται με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων ειδών κατά ADR.



Να διαθέτει σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001 ή EMAS, OHSAS 18001 για εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων και αμιάντου.



Βεβαίωση εγγραφής του προσφέροντος στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού Φορέα Εταιρειών Αφαίρεσης
Αμιάντου (ARCA).



Να υποβάλει κατάλογο με τον εξοπλισμό εργασίας και τα μέσα ατομικής προστασίας που διαθέτει και θα
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου.



Να υποβάλει αναλυτική Τεχνική Περιγραφή εκτέλεσης του έργου (σχέδιο και μεθοδολογία εργασίας, μέσα
και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, συσκευασία αποβλήτων, τρόπος και μέσα μεταφοράς των αποβλήτων
και τελική τους διάθεση).

ΑΡΘΡΟ 5ο: Υπογραφή Σύμβασης
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.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωμή – Αναθεώρηση τιμών
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 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 καμμία αναθεώρηση υπόκεινται.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου
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: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες
διενέργειας της διαδικασίας, πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης μετά από
απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση εξάντλησης του ποσού της σύμβασης, αυτή θα λήγει αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται απόφαση
αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10ο: 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.
ΑΡΘΡΟ 11ο: 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 12ο: 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 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.).
ΆΡΘΡΟ 13ο: Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσμία
Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και θα εκτελούνται εντός
πέντε (6) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, η οποία μπορεί να λάβει χώρα είτε
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής υπηρεσίας είτε μέσω φαξ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

