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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για  την 
ανάδειξη αναδόχου για την κατεπείγουσα ανάγκη να κατασκευαστούν  Σαρκοφάγοι  στο  
Δημοτικό  Κοιμητήριο  Περιστερίου  προκειμένου  να  ανταπεξέλθει ο Δήμος Περιστερίου, στην 
προσπάθεια περιορισμού και αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19). 
 
 

Ο  Αντιδήμαρχος του Τμήματος Κοιμητηρίου του Δήμου Περιστερίου Βασίλειος Μπέτσης  
έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: Ν.2121/1993/Α’25,  Ν.2690/1999/Α’45, Ν.3463/2006/Α’114, 
Ν.3852/2010/Α’87, Ν.3861/2010/Α’112, Ν.4013/2011/Α’204, παρ. Ζ του N.4152/2013/A’107, 
Ν.4250/2014/Α’74, Ν.4270/2014/Α’143, Ν.4412/2016/Α΄147 (κυρίως άρθρο 32, παρ. 2, περ. γ’), 
Ν.4555/2018/Α’133, Υ.Α.57654/22-5-2017 /Β’ 1781,  Π.Δ.28/2015/Α’34, Π.Δ.80/2016/Α’145, 
καθώς και την ΠΝΠ (55 Α’ 11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του.», 

 
 

Π Ρ Ο ΣΚ ΑΛΕ Ι  
 

 
Η προμήθεια και η τοποθέτηση αυτών θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου  
 
Ο υποψήφιος συμμετέχων στη διαπραγμάτευση οφείλει με την προσφορά του να τηρήσει τις διαστάσεις  
των αναφερομένων στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και αναλύσει τα υλικά της προμήθειας  που θα 
χρησιμοποιήσει. 
 

Στη διαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς κατόπιν πρόσκλησής τους, οι οποίοι 
δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  

 

σε διαπραγμάτευση, για την προμήθεια Σαρκοφάγων στο Δημοτικό Κοιμητήριο , λόγω  
κατεπείγουσας ανάγκης  του Δήμου για  την προσπάθεια αντιμετώπισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού (COVID-19), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας  Πλήρως περαιωμένης και τοποθετημένης (υλικά 

70%- εργασία  30%  

Περιστέρι:  24-03-2020 
Αριθ. Πρωτ.: οικ.13495 
 
Προς: 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΥΓΟΜΗΤΡΟ 
ΗΛΕΙΑΣ 4 ΓΕΡΑΚΑΣ 
email:  nikoszigomitros@gmail.com 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  
 Πληρ :  Αθανασία Καφρίτσα 
Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Δημοκρατίας 1 
       Περιστέρι 12134 

210-5712098 
Φαξ:      210-5701544 
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Ο προϋπολογισμός  έχει ως εξής:. 

 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ χωρίς τον 

αναλογούντα ΦΠΑ 24% (συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ 19.200,000€). Η δαπάνη των υπηρεσιών 
θα  βαρύνει την   υπό Κ.Α.:  

 
Κ.Α. ΠΟΣΟ (€) 

45.7135.455 99.200,00 
υπό εγγραφή πιστώσεις με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 3β’ του άρθρου 10 της ΠΝΠ (55 Α’ 11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.» και την εγκύκλιο με αριθμό 10 (αρ. πρωτ.:18200/13-03-2020) του 
Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής/Δ/νση Οικονομικών 
Τ.Α., με Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.» (κυρίως τα αναφερόμενα στην ενότητα Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & 
Προϋπολογισμού). 

 
Εγγύηση  συμμετοχής δεν απαιτείται , απαιτείται εγγύηση καλής  εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διαδικασίας ανάθεσης με την παρούσα διαπραγμάτευση 

λόγω του κατεπείγοντος είναι: 
 
- Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, με την οποία να 

δηλώνει:  
α)ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016, 
β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  
και 
γ) τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που οφείλει να πληρώνει εισφορές (κύρια και  επικουρική 

ασφάλιση). 
 
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του και 
 
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,  
 
- Ποινικό μητρώο  
 
-Υπεύθυνη δήλωση για το  Πιστοποιητικού Σ.Ε.Π.Ε. της παρ. 2Γ του άρθρου 73 του Ν.  
4412/2016  

Περιγραφή προϊόντος  
Μον 
μέτρησης 

Τιμή 
μονάδος Ποσότητα Δαπάνη 

Προκατασκευασμένη η χυτή 
σαρκοφάγος Εσωτ.  διαστάσεων 
         0,80 Χ 0,80 Χ 2,25 μετ. 

Πλήρως περαιωμένης και 
τοποθετημένης.    

( υλικά 70% - εργασία 30%)

Τεμ. 2,000 40 80.000,00 

      Σύνολο  80.000,00 
      Φ.Π.Α. 19,200,00 
      Γεν. Σύνολο  99.200,00 
      ΣΥΝΟΛΟ  99.200,00 
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                 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
 

Η Υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής, αλλά να συνοδεύεται, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος φορέα και να φέρει 
ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής της δήλωσης μετά την κοινοποίηση στον οικονομικό φορέα της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 
Λόγω της κατεπείγουσας φύσης της ανάθεσης η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να είναι 

άμεση με κάθε πρόσφορο μέσο από την κοινοποίηση της παρούσας  πρόσκλησης. 
 
Η προσφορά δίνεται για το σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης των Σαρκοφάγων  και δεν 

μπορεί να αφορά μόνο σε μέρος αυτής. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης η οποία ορίστηκε με την 410/2019 (ΑΔΑ:) πράξη (Ορθή Επανάληψη) της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. 

Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, η αξιολόγηση των προσφορών 
μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. 

 
Η προμήθεια θα παρασχεθεί  τμηματικά, όπως θα υποδεικνύονται από το Δήμο, από την 

υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έως 120 ημερών. Εφόσον παρασχεθεί  και ολοκληρωθεί  
η προμήθεια , παύει αυτόματα η ισχύς της σύμβασης.  Η παραλαβή της  προμήθειας  διενεργείται από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής  του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016, η 
οποία συντάσσει και το σχετικό πρωτόκολλο/α. 

 
Για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν τα σχετικά άρθρα 200-205 και 216-220 του Ν.4412/2016. 
 
Για την πληρωμή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 τουΝ.4152/2013/A’107 

όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 
 
 

 
 

-Ο- 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ  

Κοινοποίηση 
1. Γρ. Αντιδημάρχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΤΣΗ 
2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3.Τμ. Κοιμητηρίου  
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