
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   ΠΡΟΣ   ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & 
Πρασίνου προτείνει την προμήθεια μετά της εργασίας πλήρους τοποθέτησης σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας μουσαμάδων επικάλυψης  και αντίστοιχων μηχανισμών ανοιγοκλεισίματος  αυτών, για οκτώ (8) 
ανοικτά απορριμματοδοχεία που χρησιμοποιούνται στο δημοτικό κέντρο διαλογής  ανακυκλώσιμων υλικών  
(Κ.Δ.Α.Υ).

Η ύπαρξη των μουσαμάδων επικάλυψης  μετά των μηχανισμών  ανοίγματος και κλεισίματος αυτών είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφαλή μεταφορά απορριμμάτων με αυτά τα 
ανοικτά απορριμματοδοχεία στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Φυλής.

Στα προαναφερόμενα ανοικτά απορριμματοδοχεία του δημοτικού κέντρου διαλογής  ανακυκλώσιμων υλικών  
(Κ.Δ.Α.Υ), οι μουσαμάδες είναι κατεστραμμένοι και οι μηχανισμοί τους είναι  σε πλήρη αχρηστία.

Σας επισυνάπτουμε την τεχνική περιγραφή όπου αναλυτικά φαίνεται η ποσότητα των υπό προμήθεια υλικών 
που χρειαζόμαστε καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά τους.

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  Προμήθεια μουσαμάδων και μηχανισμών στήριξη 

απορριμματοδοχείων      

  και  φορτηγών

          
                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Στ. Κοσκινίδη    
Τηλ. 2105537 246
Fax: 2105537 268
Email:prom2@elefsina.gr



 Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η    21η /  05 /   2020 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

 Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

                                                              
                                    [Α].ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

α/α Είδος  υλικού
Ποσότητ

α
(τεμάχια)

Ενδεικτική 
τιμή 

Μονάδας 
(€)

Ενδεικτική 
δαπάνη

(€)

1
Μουσαμάς από P.V.C. βάρους 900 gr/τμ
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 700,00 5.600,00

2
Αψίδες μονές με την πρώτη και την τελευταία διπλές
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 600,00 4.800,00

3
Ράουλα  αψίδων 
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 159,50 1.276,00

4
Σιδηρόδρομοι κύλισης και βάσεις αυτών
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

5
Βάσεις σιδηροδρόμων κύλισης
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

6
Συρματόσχοινα
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

7
Καστάνιες τεντώματος
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.876,00

Φ.Π.Α. 24%   3.570,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.446,24
                                            

                                   [Β].ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
                   

α/α Είδος  εργασίας
Ποσότητ

α
(τεμάχια)

Ενδεικτική 
τιμή 

Μονάδας 
(€)

Ενδεικτική 
δαπάνη

(€)

1
Συρραφή και τοποθέτηση ενισχύσεων P.V.C. 
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 200,00 1.600,00

2
Τοποθέτηση βάσεων και σιδηροδρόμων  κύλισης
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

3
Τοποθέτηση βάσεων και  αψίδων 
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

4
Τοποθέτηση συρματόσχοινων
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

5
Ρεγουλάρισμα συρματόσχοινων-ράουλων-βάσεων  
αψίδων

(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )
8 100,00 800,00



ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00

Φ.Π.Α. 24%    1.152,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.952,00

                      [Α+Β]. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                   

α/α Είδος  εργασίας
Ποσότητ

α
(τεμάχια)

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

Ενδεικτική 
δαπάνη

(€)

1 [Α].ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 14.876,00

2 [Β].ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.676,00

Φ.Π.Α. 24%      4.722,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.398,24

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : Εντός σαράντα (40) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης, μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Στον χώρο του εργοταξίου του Δήμου 
Ελευσίνας.

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

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μετά της εργασίας πλήρους τοποθέτησης σε κατάσταση καλής 

λειτουργίας μουσαμάδων επικάλυψης  και αντίστοιχων μηχανισμών ανοιγοκλεισίματος  αυτών, για οκτώ (8) 

ανοικτά απορριμματοδοχεία που χρησιμοποιούνται στο δημοτικό κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών  

(Κ.Δ.Α.Υ).

Χ



Η ύπαρξη των μουσαμάδων επικάλυψης  μετά των μηχανισμών  ανοίγματος και κλεισίματος αυτών είναι 

υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την ασφαλή μεταφορά απορριμμάτων με αυτά τα 

ανοικτά απορριμματοδοχεία στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Φυλής.

Στα προαναφερόμενα ανοικτά απορριμματοδοχεία του δημοτικού κέντρου διαλογής και  ανακυκλώσιμων 

υλικών  (Κ.Δ.Α.Υ), οι μουσαμάδες είναι κατεστραμμένοι και οι μηχανισμοί τους είναι  σε πλήρη αχρηστία.

Η μεταφορά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και η επιστροφή των απορριμματοδοχείων θα γίνει με ίδια 

μέσα του Δήμου για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου και χωρίς καμία επί πλέον χρέωση θα είναι και η όποια εργασία 

απαιτηθεί για την αποξήλωση των παλαιών μηχανισμών και υπολειμμάτων μουσαμάδων που υπάρχουν στα 

οκτώ (8)  ανοικτά απορριμματοδοχεία, προκειμένου να γίνει η τοποθέτηση των καινούργιων μηχανισμών και 

μουσαμάδων επικάλυψης.  

Η τοποθέτηση των μουσαμάδων μετά των μηχανισμών ανοίγματος και κλεισίματος αυτών θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

μην επηρεαστεί η χωρητικότητα του απορριμματοδοχείου.

Η συνολική δαπάνη για την σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 24.398,24 € συμπ/νου του ΦΠΑ και θα βαρύνει 

την με Κ.Α.: 20.6699.0020 σχ. πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η ανάθεση της προμήθειας (μετά της εργασίας τοποθέτησης)  θα πραγματοποιηθεί με όρους που καθορίζει η 

Ο.Ε. του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο 

τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί τον χώρο όπου ευρίσκονται τα ανοικτά 

απορριμματοδοχεία να καταγράψει τις διαστάσεις τους και να λάβει λεπτομερώς γνώση των λεπτομερειών 

και συνθηκών υπό τις οποίες θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση των περιγραφομένων στην παρούσα μελέτη.

                                                                          
                      

                              [Α]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ

α/α Είδος  υλικού
Ποσότητ

α
(τεμάχια)

Ενδεικτική 
τιμή 

Μονάδας 
(€)

Ενδεικτική 
δαπάνη

(€)

1
Μουσαμάς από P.V.C. βάρους 900 gr/τμ
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 700,00 5.600,00

2
Αψίδες μονές με την πρώτη και την τελευταία διπλές
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 600,00 4.800,00



3
Ράουλα  αψίδων 
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 159,50 1.276,00

4
Σιδηρόδρομοι κύλισης και βάσεις αυτών
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

5
Βάσεις σιδηροδρόμων κύλισης
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

6
Συρματόσχοινα
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

7
Καστάνιες τεντώματος
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.876,00

Φ.Π.Α. 24%   3.570,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.446,24

                         [Β]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α Είδος  εργασίας
Ποσότητ

α
(τεμάχια)

Ενδεικτική 
τιμή 

Μονάδας 
(€)

Ενδεικτική 
δαπάνη

(€)

1
Συρραφή και τοποθέτηση ενισχύσεων P.V.C. 
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 200,00 1.600,00

2
Τοποθέτηση βάσεων και σιδηροδρόμων  κύλισης
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

3
Τοποθέτηση βάσεων και  αψίδων 
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

4
Τοποθέτηση συρματόσχοινων
(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )

8 100,00 800,00

5
Ρεγουλάρισμα συρματόσχοινων-ράουλων-βάσεων  
αψίδων

(για κάθε ανοικτό απορριμματοδοχείο )
8 100,00 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00

Φ.Π.Α. 24%    1.152,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.952,00

                   [Α+Β]. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                   

α/α Είδος  εργασίας
Ποσότητ

α
(τεμάχια)

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

Ενδεικτική 
δαπάνη

(€)

1 [Α].ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 14.876,00

2 [Β].ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.676,00

Φ.Π.Α. 24%      4.722,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.398,24



Οι υπό προμήθεια μηχανισμοί και μουσαμάδες θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένοι επί των οκτώ (8) 

ανοικτών απορριμματοδοχείων και σε καλή λειτουργία εντός χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο Δήμος με την υπογραφή της σύμβασης θα μεριμνήσει να παραδώσει έγκαιρα τα ανοικτά 

απορριμματοδοχεία επί των οποίων θα τοποθετηθούν οι υπό προμήθεια μηχανισμοί και μουσαμάδες στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου με δικά του μεταφορικά μέσα.

                                   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια, μετά της εργασίας πλήρους τοποθέτησης σε 

κατάσταση καλής λειτουργίας, μουσαμάδων επικάλυψης  και αντίστοιχων μηχανισμών ανοιγοκλεισίματος  

αυτών για οκτώ (8) ανοικτά απορριμματοδοχεία που χρησιμοποιούνται στο δημοτικό κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών  (Κ.Δ.Α.Υ).

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 24.398,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η δε πίστωση 

θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6699.0020 του οικονομικού έτους 2020.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από 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 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας



Η ανάθεση της προμήθειας (μετά της εργασίας τοποθέτησης)  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  Ν. 

4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής 

σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 4ο Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

1. Η Σύμβαση

2. Ο Προϋπολογισμός 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Η Τεχνική Περιγραφή - Έκθεση

Άρθρο 5ο Σύναψη σύμβασης

Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Άρθρο 6ο Εγγυήσεις

Δεν απαιτούνται εγγύηση συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο Χρόνος παράδοσης υλικών

Για την παράδοση των υλικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Ελευσίνας  εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

Για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή 

εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε 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 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. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα μεταφορικά έξοδα. Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 11ο Δικαίωμα Συμμετοχής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας καθώς και ποινικού μητρώου όσων υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης. 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.) 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  

δ.  Το αρχικό  καταστατικό  αν πρόκειται για εταιρεία . 

ε.  ΓΕΜΗ  τελευταίου τριμήνου  εφόσον το καταστατικό είναι  έκδοσης  μεγαλύτερο του τελευταίου 

τριμήνου. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


στ. Έναρξη  δραστηριοτήτων  από   taxisnet  ( Δ.Ο.Υ.)  όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .   

Άρθρο 12ο Παραλαβή της προμήθειας

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 

5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 13ο  Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες με δυνατότητα παράτασης, μετά από απόφαση 

των θεσμοθετημένων οργάνων.

Σε περίπτωση που θα λήξει το ποσό της ανάθεσης θα λήγει αυτοδίκαια και η σύμβαση χωρίς να χρειάζεται 

κάποια απόφαση αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 14ο  Χρόνος πληρωμής

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 των 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

Κοσκινίδη Στυλιανή
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