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AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σαλαμίνα 28-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: -28413 -

Θέμα : τίτλο « Μηχανολογικές μελέτες για αλλαγή χρήσης οχημάτων» (Αλυσιδάκι –Γάντζος)
(Με τη διαδικασία απευθείας του Δημάρχου)
Η Δήμαρχος Σαλαμίνας έχοντας υπόψη:
1)
2)
3)
4)
5)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Την αναγκαιότητα της εκπόνησης των μελετών για αλλαγή χρήσης οχημάτων του Δήμου.
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την
αριθμ. 458/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20-6411.005
Την απόφαση 176/2016 της Δημάρχου περί διενέργειας της προμήθειας με απευθείας
ανάθεση και την έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών .

Α) Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων προσφορών
και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσητιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την εκπόνηση των μελετών για αλλαγή χρήσης οχημάτων του Δήμου,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.960,00 € με το ΦΠΑ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Σαλαμίνας , Λ.
Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα στις 29/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαρότητας του Δήμου Σαλαμίνας, στο τηλέφωνο: 2132027445
στον κ. Α.Βόσβολη.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από τη Δήμαρχο μετά από
έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν :
1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει
ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2016.
3. Υπεύθυνη δήλωση που να δήλωση ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν εμπίπτει στις
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν ομόρρυθμοι
εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων
σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να
προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις
τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε.
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Β) Ανακοινώνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η μελέτη αυτή αφορά στην ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας διεκπεραίωσης φακέλου
αίτησης (συμπεριλαμβανόμενης της εκπόνησης των απαιτουμένων από τη κείμενη νομοθεσία
(ΥΑ 3763/111/15 (ΦΕΚ Β΄ 1163) ) μελετών από εγκεκριμένο και καταχωρημένο στο Ειδικό
Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού Μηχανικό (σύμφωνα
με την αριθ. πρωτ. 49123/1911/2015 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας &
Τουρισμού / Δνση Τεχνολογίας Οχημάτων – ΑΔΑ ΩΤΤ2465ΦΘΘ-ΣΥ1) για την χορήγηση της
προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης –
Ειδικού Σκοπού για τα κάτωθι οχήματα ειδικού σκοπού που διαθέτει ο Δήμος μας:
1. Όχημα τύπου Skip – loader -«Αλυσιδάκι»
2. Όχημα τύπου Hook – Lift - «Γάντζος»

προκειμένου αυτά τεθούν νομίμως σε κυκλοφορία (εκδοθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).
Στην εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την πληρότητα
του φακέλου και τη διεκπεραίωση της αίτησης έγκρισης Τύπου Οχήματος Ειδικής Χρήσης –
Ειδικού Σκοπού ήτοι:
1.
2.
3.
4.

Συγκέντρωση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών
Συγκρότηση φακέλου
Εκπόνηση μελέτης
Υποβολή του φακέλου προς έγκριση τύπου Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού (συμπεριλαμβάνεται η
πληρωμή των απαιτουμένων τελών/παραβόλων)

Η εν λόγω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του
Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα
Διαύγεια), του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) του Ν.3548/07(Πρόγραμμα Διαφάνειας)
και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Έτους 2016 με Κ.Α. 20-6411.005
Γ) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,
στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 20-6411.005 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Δ) Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Ε) Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
ΣΤ) Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι 5(πέντε) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με
την κατάθεση της ένστασης η καταβολή προβόλου υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1% ) επι τοις εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης . Το παράβολο αυτό αποτελεί Δημόσιο
έσοδο .Το παράβολο επιστέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο (Άρθρο 127 παρ 1,2 Ν.4412/16)
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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