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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την 

ανάδειξη αναδόχου  για την  « Προμήθεια υλικών για προστασία από τον covid-19 » προς 

αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 

ν.4412/2016» ποσού 49.141,00€ με ΦΠΑ 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας πρόκειται να προβεί  στην προμήθεια   υλικών για προστασία από τον 

covid-19 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 

107/2020  τεχνική έκθεση  που έχει συνταχθεί από το Δήμο.

Το κριτήριο της ανάθεσης είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . 

Οι οικονομικοί φορείς θα συντάξουν την προσφορά τους σύμφωνα την τεχνική προδιαγραφή.

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 

την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και  σύμφωνα με την  αριθ.  361 /2020 (ΑΔΑ : 9ΩΓΩΩΡΒ-39Α) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  αποφασίσθηκαν:  

α) η έγκριση  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 32 παρ.2γ  του Ν. 4412/2016  λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης ,β) η έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών της  αριθ. 107/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την 

προστασία από τον  covid-19» ,γ)  η έγκριση  των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση 

για την ανωτέρω προμήθεια &  δ) η  συγκρότηση  της επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης 



Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων 

της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς .

2. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη

3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό 

πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να 

προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το 

σκοπό αυτό.

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:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις  (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία 

ε. ΓΕΜΗ πρόσφατο 

στ. Έναρξη δραστηριότητας από το TAXISNEΤ όπου θα φαίνεται το επάγγελμα 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 



μήνες πριν από την υποβολή τους.

 ζ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος σας πράξεις 

επιβολής προστίμου για παραβάσεις του εργατικού δικαίου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

(( το σημείο ζ αναλύεται ως εξής : Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

πιστοποιητικού που 

προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]  ))

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.

Οι προσφορές θα δοθούν σε σφραγισμένο φάκελο με εξωτερικό διαβιβαστικό στο πρωτόκολλο του 

Δήμου έως την 21η/08/2020  ( 10 ημέρες )  θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία του αποστολέα, τον τίτλο 

της προμήθειας  με παραλήπτη το Δήμο Ελευσίνας υπόψη της  Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

(κ.κ. Κανατσούλη – Ηλία- Ζόμπολα   )

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως το  ποσό των 49.141,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  σύμφωνα με την μελέτη και θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 20.6634.0008 προϋπολογισμού  του Δήμου 

έτους 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της ανάθεσης θα αναρτηθούν και μπορούν να 

αναζητηθούν: 

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ελευσίνας, 

β) στον ιστότοπο του Δήμου στο site www.elefsina.gr στην ενότητα Προσκλήσεις Υποβολής 

Προσφορών.

  γ) Στη Διαύγεια 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης  θα συνεδριάσει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Θα αποσφραγίσουν και μονογράψουν όλους τους φακέλους, θα ελέγξουν τις προσφορές και 

τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα καταχωρήσουν  τα αποτελέσματα σε πρακτικό, γνωμοδοτώντας 



προς την Οικονομική Επιτροπή όπως αναθέσει την προμήθεια στους αναδόχους. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας. Η απόφαση αυτή θα 

κοινοποιηθεί στους  Αναδόχους και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

                                                                                                                                 ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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