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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
(ΚΑΘ Α.Ε. )

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ

–

ΝΕΑ

ΜΕΝΕΜΕΝΗ
Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

54628

Τηλέφωνο

2310764023

Φαξ

2310760076

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

kathgram@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kath.gr

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι ΔΕΚΟ του Δημοσίου και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (Πλην
Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
1.1.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ Α.Ε.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των διακινούμενων αγροδιατροφικών
προϊόντων και προϊόντων κρέατος, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες των πιστοποιητικών HACCP και
ISO, αλλά και διαθέτοντας μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί καθημερινά
ποιοτικούς ελέγχους. Διασφαλίζει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς
χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας.
Συμβάλλει στο σχηματισμό ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη διακίνηση και
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εμπορία των προϊόντων στους χώρους της καθώς και στην ορθολογική διαμόρφωση των τιμών των
προϊόντων.
1.1.3 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό
1.1.4. Στοιχεία Επικοινωνίας
α Τα έγγραφα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.kath.gr
β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται έντυπα στην διεύθυνση : www.kath.gr

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία της εταιρίας : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΝΕΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.1.5 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

1.2. Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ με
σχετική αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της ΚΑΘ Α.Ε., όπως
εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 599/3/18-07-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΚΟΜΗ
ΜΗΝΕΣ
CPVS : Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 98390000-3 ( Λοιπές Υπηρεσίες ) 71314100-3 (
ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ) 71334000-8(Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες), 713330001(Μηχανολογικές υπηρεσίες), 71340000-3(Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού), 453300009(Υδραυλικές εργασίες), 75251000-0(Πυροσβεστικές υπηρεσίες), 98300000-6( διάφορες υπηρεσίες ),
50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σελίδα 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων ( 24)
μηνών , ανέρχεται σε:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΜΗΝΩΝ
€ Καθαρή αξία

56.375,00 €

€ Φ.Π.Α. 24%.

13.530,00 €

€ Σύνολο

69.905,00 €

Δηλ. αναλυτικά
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΜΗΝΩΝ
€ Καθαρή αξία

28.187,50 €

€ Φ.Π.Α. 24%.

6.765,00 €

€ Σύνολο 1ου έτους

34.952,50 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
€ Καθαρή αξία

28.187,50 €

€ Φ.Π.Α. 24%.

6.765,00 €

€ Σύνολο 2ου έτους

34.952,50 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράτημα Ι
της παρούσας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» Του
Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»



Του ν.2518/1997 , όπως ισχύει



Του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε.



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.



Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού της ΚΑΘ Α.Ε. για το 2020 με την υπ’ αριθμ. 599/3/18-7-2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ Α.Ε., στην οποία αναφέρεται η δέσμευση πίστωσης για
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.



Την υπ’ αριθμ 605/9/28-11-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ Α.Ε. έγκριση της Διακήρυξης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η
10/12/2019 και ώρα 12:00

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL):www.kath.gr στην διαδρομή :www.kath.gr http://www.kath.gr/index.php?SCREEN=show_content&id=147
Επιπροσθέτως η Διακήρυξη ( περίληψη ) θα δημοσιευθεί και σε 2 τοπικές εφημερίδες : Τύπος
Θεσσαλονίκης και Metro Sport
Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:19PROC005932371) με τα Παραρτήματα
αναπόσπαστο μέρος αυτής





Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

που αποτελούν

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Η οικονομική προσφορά

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται έντυπα ή και ηλεκτρονικά .
Tα έγγραφα της σύμβασης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1. διατίθενται στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως ή και ηλεκτρονικά συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για
τον διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα
παρέχονται εγγράφως από την ΚΑΘ Α.Ε., το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή του Παραρτήματος III εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
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4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Παράρτημα III: Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
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2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.2.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος .
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.6.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.2.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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2.2.2.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία
2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα για την παροχή των υπηρεσιών όπως
αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).
2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα VI ,το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3 ως 2.2.5).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
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αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.2.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά των όσων δηλωθούν στο ΤΕΥΔ στην τεχνική προσφορά.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής

2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Ο κάθε συμμετέχων θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού μία προσφορά για όλες τις υπηρεσίες. Στην
προσφορά του, πλέον των τακτικών συντηρήσεων όπως αναφέρονται στην παρούσα θα συμπεριλάβει και
την αμοιβή των εκτάκτων επισκέψεων για παροχή της υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο έντυπο της
οικονομικής προσφοράς .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
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είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΚΑΘ Α.Ε. , μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς
2.4.2.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν
το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VΙ), ενώ
ταυτόχρονα έχει αναρτηθεί και στο site της KAΘ Α.Ε.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως:


Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν την απαραίτητη υποδομή κάλυψης των συντηρήσεων των
υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη ( παραρτήματα Α, Β, Γ ) .

(Σχετικό δείγμα της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται στο παράρτημα Δ’ της παρούσας) .


Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση του και οι τυχόντες υπεργολάβοι που θα χρησιμοποιήσει για την
παροχή της υπηρεσίας έχουν την απαραίτητη εμπειρία για την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της
ΚΑΘ Α.Ε., όπως αυτός περιγράφεται στην παρούσα.


Υπεύθυνη δήλωση ( μόνο για ατομικές επιχειρήσεις ) , στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Πέραν της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει συναλλαγές
επιχειρήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
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με τουλάχιστον άλλες 2

2. Η σύμβαση που έχει υπογράψει με την ΚΑΘ Α.Ε., δεν υποκρύπτει σχέση εξηρτημένης εργασίας.
3. Υποχρεούται να δηλώσει στον Φορέα Ασφάλισης ΕΦΚΑ , όπου είναι εφικτό, δήλωση απασχόλησης
σε πάνω από δύο επιχειρήσεις.

Υπεύθυνη δήλωση, ότι εάν κηρυχτεί ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού θα προσκομίσει:
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο :
(α) Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης , μέχρι του ποσού ευρώ 50.000
ανά
ζημίας/σωματικής βλάβης με ανώτατο όριο ευθύνης ποσού ευρώ 100.000.

γεγονός

υλικής

(β) κατά παντός κινδύνου ποσού ευρώ 75.000 με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των ευρώ 225.000.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της διακήρυξης:
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται ανωτέρω
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια
επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και
σφραγίζεται από το αρμόδιο όργανο . Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα
αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τις
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές

και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η

αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε άλλη
εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή
συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των
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προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
των πεδίων του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΚΑΘ Α.Ε. επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την
ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

–

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσωρινό ανάδοχο καλώντας τον να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.4 αυτής.
Το αυτό διενεργείται και για όσους υπεργολάβους έχουν υποβάλλει την σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.5
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η :
 Προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης
 ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπως αυτό αναφέρεται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
 Δήλωση των σημείων επαφής (τηλέφωνα, σταθερά και κινητά, fax, e-mail) και τους χρόνους που
αυτά θα είναι διαθέσιμα, ώστε να μπορεί άμεσα να ειδοποιηθεί για οποιαδήποτε ανάγκη.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Ενστάσεις

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της
πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά
τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Η της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παρούσας, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις _ Δαπάνες αναδόχου
5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο ανάδοχος
οφείλει να προσκομίζει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.:
Α)Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών.
β) βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες
από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή δικαιολογητικών
γ) αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες
από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή δικαιολογητικών
δ) βεβαίωση του καθ’ ύλην αρμοδίου Τμήματος της ΚΑΘ Α.Ε. που θα πιστοποιεί την άριστη ή όχι παροχή
των υπηρεσιών.
ε ) Μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού που απασχολήθηκε στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.
ζ) Ποινικό μητρώο όλων των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε., και του νομίμου εκπροσώπου σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις εταιρειών (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου).

Πέραν τούτων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος έχει τηρήσει τα προβλεπόμενα Της Διακήρυξης
κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της ΚΑΘ Α.Ε. να ζητά από τον ανάδοχο του έργου έγγραφα πάσης
φύσεως ( π.χ. ΑΠΔ ) από αρμόδιους φορείς, τα οποία θα αποδεικνύουν τόσο την εξειδίκευση των
υπαλλήλων του στην εκτέλεση των εργασιών, όσο και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών –
εργασιών.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός 30 ημερών από τον δεδουλευμένο μήνα στο όνομα του
δικαιούχου, κατόπιν υποβολής του αντιστοίχου τιμολογίου.
Δέον να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Κ.Α.Θ. Α.Ε.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το
δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.

Η αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με το έργο δαπάνες, όπως ενδεικτικώς: Μισθούς
του πάσης φύσεως προσωπικού, δώρα, επιδόματα, υπερωριακές απασχολήσεις, κάθε μορφής άδειες,
έξοδα ασφάλισης του προσωπικού (Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, κ.λ.π..), έξοδα κίνησης, καθώς και της
πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών της, φόροι, τέλη,
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους (εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την Κ.Α.Θ. Α.Ε.).
Επιπροσθέτως τον ανάδοχο βαρύνουν οι στολές και ο εξοπλισμός των εργαζομένων,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία είναι αναγκαία ή απαιτείται για την άριστη εκ μέρους του εκτέλεση
του έργου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη ή στη Σύμβαση.

Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής, μέχρι την καταβολή
στον ανάδοχο, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., δεν δικαιούται ο ανάδοχος να
εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής της που δεν θα
υπερβαίνει τις 90 ημέρες από εκδόσεως τιμολογίου.
Το σύνολο της αμοιβής για όλες τις ανωτέρω προσφορές υπηρεσιών του αναδόχου δεν μπορεί να
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την προκαθορισμένη ετήσια αμοιβή της, που κατάθεσε με την προσφορά
της .
Ακόμη ο ανάδοχος ευθύνεται και θα παρακρατείται από την αμοιβή του το ανάλογο χρηματικό ποσό, για
κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκαλείται από αυτήν ή το προσωπικό που θα απασχολεί είτε στην Κ.Α.Θ.
Α.Ε είτε έναντι τρίτων. Η εκτίμηση των ζημιών, φθορών κ.λ.π. θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του
Οργανισμού.
Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών που ενδέχεται να απαιτηθούν για πάσης φύσεως
ελέγχους- συντηρήσεις - βλάβες- επισκευές- αναβαθμίσεις , το οποίο αποτελεί υποχρέωση της ΚΑΘ Α.Ε.
εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ευθύνονται διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες και για τις οποίες θα
λάβουν γνώση και θα δώσουν σχετικές κατευθύνσεις οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΚΑΘ Α.Ε.
Για την αμοιβή Η ΚΑΘ Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,06% και τέλος χαρτοσήμου 3%
πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού, ποσό το οποίο θα αποδίδει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
δ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η κακή συντήρηση του αναδόχου προξένησε πάσης φύσεως βλάβη
στον η/μ εξοπλισμό της ΚΑΘ Α.Ε. τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση της βλάβης
που προκάλεσε με δικές του δαπάνες
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
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της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. Ειδικοί όροι εκτέλεσης
6.1. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα
διενεργούνται σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΚΑΘ Α.Ε. ή τα σχετικώς οριζόμενα από τον νόμο
4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος , με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για
ένα ακόμη έτος, με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις του 1ου έτους

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. η οποία θα έχει την υποστήριξη του τμηματος Τεχνικών
Υπηρεσιών της ΚΑΘ Α.Ε.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, από
απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΑΘ Α.Ε.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα
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σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Σελίδα 31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί όλες τις εργασίες προληπτικού ελέγχου που προβλέπονται για τον εξοπλισμό
τηρώντας τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αναλώσιμα και εξοπλισμό και στα χρονικά
διαστήματα που προβλέπονται από τα εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει και να εφαρμόζει διαδικασίες, μεθοδολογία, τεχνικές και
εφαρμοστέες πρακτικές, εντός του συμβατικού τιμήματος και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για την ΚΑΘ
Α.Ε.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο σε λογισμικό παρακολούθησης της συντήρησης όπως
επίσης και να αναγράφει στα σχετικά βιβλία συντήρησης , τα κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη και το ωράριο της βάρδιας αυτού
Οι ουσιώδεις κανονικές και έκτακτες εργασίες που εκτελέστηκαν
Συμβάντα που επηρέασαν τη λειτουργία του Κέντρου, όπως διακοπές ρεύματος, βύθιση τάσης της ΔΕΗ,
εσωτερικές διακοπές ρεύματος κλπ.
Βλάβες και ανωμαλίες στη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και ενέργειες αποκατάστασης αυτών.
Επισημάνσεις κατά την επιθεώρηση των μηχανοστασίων και του υποσταθμού.
Καταγραφή ενδείξεων οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών σε τακτά διαστήματα.
Άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.
Ο Ανάδοχος οφείλει να οργανώσει το τεχνικό αρχείο των κτιρίων αφού συγκεντρώσει, ταξινομήσει και
αρχειοθετήσει το σύνολο των εγχειριδίων των κατασκευαστών των μηχανημάτων και να δημιουργήσει και
διατηρεί ενημερωμένα με όλες τις εκτελεσθείσες εργασίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης
τα βιβλία συντήρησης των μηχανημάτων και τα «ως κατασκευάσθει» σχέδια που τυχόν θα του
παραδοθούν.
Για την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα του
προμηθεύει η ΚΑΘ Α.Ε.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να εγγυηθεί για την εξασφάλιση του αναγκαίου
προσωπικού για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών, καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό που θα κατέχει τα απαιτούμενα από το Νόμο
πτυχία – άδειες για την εκτέλεση των εργασιών που καλείται να εκτελέσει.
Εφόσον για την εκτέλεση των εργασιών απαιτηθεί η συνδρομή επιπλέον προσωπικού ο Ανάδοχος οφείλει
να το παράσχει άμεσα χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από μέρους του.
Για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών που το προσωπικό του Αναδόχου δεν μπορεί να εκτελέσει, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει, με δικό του κόστος, συμβάσεις με τα κατάλληλα συνεργεία που θα
εκτελούν αυτές τις εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο εξοπλισμός να διατηρείται σε άριστη κατάσταση
σύμφωνα και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στο προσωπικό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της παροχής
των υπηρεσιών, η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, επιφυλασσόμενη για όλα τα
δικαιώματά του και με άμεση συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η οποιαδήποτε ευθύνη είναι ολοκληρωτικά του Αναδόχου σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή ζημιών, που
τυχόν θα συμβούν κατά την παροχή των υπηρεσιών στην ΚΑΘ Α.Ε. ή στον Ανάδοχο ή στο προσωπικό της
ΚΑΘ Α.Ε. ή στο προσωπικό του Αναδόχου ή γενικά σε τρίτους από παραλείψεις εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του Αναδόχου ή από πλημμελείς εργασίες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή σε περίπτωση
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αγωγής οποιουδήποτε τρίτου κατά της ΚΑΘ Α.Ε.. που θα απαιτεί οποιαδήποτε αποζημίωση, που έχει
άμεση ή έμμεση σχέση με τις παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες.
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού. Η
αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μετά από έγκριση της ΚΑΘ Α.Ε., η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει υπηρεσία λήψης επειγουσών κλήσεων σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάση,
τόσο επί τόπου όσο και στην έδρα του διαγωνιζομένου, για την εμπρόθεσμη απόκριση σε έκτακτες
ανάγκες προς αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών ή ζημιών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να παρέχουν το σύνολο των παρακάτω υπηρεσιών στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΛΕΒΗΤΩΝ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑ 9 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ WC ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
5. ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
6. ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε
7. ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε
8. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)

Στον χώρο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. λειτουργούν δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) για την απρόσκοπτη και συνεχή
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της κρεαταγοράς και της λαχαναγοράς, σε περίπτωση βλάβης του βασικού
δικτύου ρεύματος.

Στον χώρο της κρεαταγοράς βρίσκεται το Η/Ζ μοντέλο JD250 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Η/Ζ

JD250.: 250 kVA, S/N: 1278, Έτος Κατασκευής 2008

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : John Deere, Mοντελο: 6081HF001, S/N:
RG6081H182626X

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Marelli, Mοντελο: MJ250LB4, S/N:
MT32662
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Στον χώρο της λαχαναγοράς βρίσκεται το Η/Ζ μοντέλο P720M με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Η/Ζ

P720M.: 720 kVA, S/N: 8912, Έτος Κατασκευής 2003.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:

Κατασκευαστής:
Perkins,
SGK12084U0199K

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Κατασκευαστής:
S/N:0157147/2

Μοντέλο:3012TAG2A,

Stamford,

Μοντέλο:

S/N:

ΗCI634G1,

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την τεχνική παρακολούθηση των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) η
οποία θα πραγματοποιείται με μία (1) επίσκεψη ανά 3 μήνες, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το
τεχνικό τμήμα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες που περιγράφουν ο πίνακας
περιοδικού ελέγχου και συντήρησης (Παράρτημα Α) και στις δύο γεννήτριες.

( Τα Η/Ζ έχουν 4 προγραμματισμένες συντηρήσεις στην διάρκεια του χρόνου. Αυτές πραγματοποιούνται
σε συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα στους μήνες: 3ος ,6ος ,9ος,12ος. Η αλλαγή λαδιών , φίλτρων κτλ
(μεγάλο service) γίνεται τον 6ο μήνα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα
συνεχίσει από το αντίστοιχο στάδιο συντήρησης) .

Η ΚΑΘ Α.Ε. επιβαρύνεται με τα υλικά και ανταλλακτικά :
Περιοδικού ελέγχου
συντήρησης (λάδι, αντιψυκτικό, υγρά μπαταρίας, φίλτρα, πετρέλαιο, κ.λ.π)
καθώς και των έκτακτων περιστατικών αποκατάστασης βλάβης .

Με το πέρας των εργασιών, περαιτέρω υποχρέωση του αρμόδιου τεχνικού που πραγματοποίησε τις
εργασίες συντήρησης είναι:


η έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)
η έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Εργασιών



η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών )
των κατωτέρω: Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες
παρατηρήσεις χρήσιμες για την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.

Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 1600,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε

O ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη εργασιών συντήρησης για τον αποσκληρυντή, τη μονάδα
χλωρίωσης των δεξαμενών ύδρευσης – πυρόσβεσης και τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού που διαθέτει
η Κ.Α.Θ. Α.Ε. στον χώρο της Κρεαταγοράς από εξειδικευμένο προσωπικό (Χημικό Μηχανικό, Μηχανικό
Περιβάλλοντος, Συντηρητή Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο).
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Οι εργασίες συντήρησης προϋποθέτουν την εβδομαδιαία επίσκεψη από εξειδικευμένο προσωπικό και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω δραστηριότητες:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Ο έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς και οι σχετικές
υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
1.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό για ανάλυση μιας σειράς παραμέτρων.
Η δειγματοληψία αφορά δείγματα από συγκεκριμένα σημεία της μονάδας για την ανάλυση των
απαιτούμενων βασικών παραμέτρων ελέγχου λειτουργίας της.
Τα σημεία δειγματοληψίας με αντίστοιχα τις παραμέτρους προς ανάλυση είναι τα εξής:

Α) Δεξαμενή αερισμού:
Από τη δεξαμενή αερισμού θα λαμβάνονται δείγματα για τη μέτρηση των παρακάτω:
διαλυμένο Ο2 στιγμιαία (επί τόπου)
pΗ στιγμιαία (επί τόπου)
οC στιγμιαία (επί τόπου)
MLSS
Αυτή η μέτρηση (MLSS) αποσκοπεί στην χρονική επιλογή αφαίρεσης λάσπης από την δεξαμενή αερισμού.

Β) Δεξαμενή συλλογής επεξεργασμένων – καθαρών αποβλήτων:
Από τη δεξαμενή αυτή ή τον αγωγό τελικής εκροής θα λαμβάνονται δείγματα για την μέτρηση των
παρακάτω:
pΗ στιγμιαία (επί τόπου)
οC στιγμιαία (επί τόπου)
SS
COD
BOD
Οι στιγμιαίες επί τόπου μετρήσεις θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλα
πιστοποιημένα όργανα μέτρησης.

2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
Ο έλεγχος λειτουργίας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών εισόδου και εξόδου (φρεατίων εισόδου και εξόδου) της
μονάδας.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών απαγωγής των καθαρών – επεξεργασμένων αποβλήτων στη
δεξαμενή συλλογής.
Περιοδική απομάκρυνση λάσπης από την δεξαμενή αερισμού όταν κρίνεται αναγκαίο βάσει των
μετρήσεων των στερεών των προηγούμενων εβδομάδων.
Σελίδα 35

Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων διάχυσης αέρα στη δεξαμενή αερισμού.
Γενικός υδραυλικός έλεγχος σε όλο το δίκτυο της μονάδας.
Μέριμνα άμεσης απομάκρυνσης των εσχαρισμάτων από τη σχάρα εισόδου.

3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες σχετικά με τον έλεγχο και τη δειγματοληψία θα καταγράφονται
αναλυτικά σε μηνιαία έκθεση με αναφορά στα αποτελέσματα των αναλύσεων καθώς επίσης και σε τυχόν
επισημάνσεις / παρατηρήσεις για τη λειτουργία της μονάδας. Όλες οι αναλύσεις θα καταγράφονται στο
σχετικό βιβλίο αναλύσεων, όπως αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα συνοδεύονται από πρωτότυπα παραστατικά αναλύσεων του
εργαστηρίου που τις εκτέλεσε.
4.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παρέχει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. όλες τις σχετικές πληροφορίες
που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων όπως π.χ. τροποποιήσεις σχετικών μελετών, επέκταση
δραστηριότητας, ενημέρωση νομοθεσίας κ.λ.π.
Επίσης, μετά το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκδίδει βεβαίωση καλής
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και του αποσκληρυντή νερού κατανάλωσης και να εκδίδει το
αντίστοιχο Δελτίο Εργασιών. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί και η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο
συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ) των κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για
την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι :
 Οι αναφορές από τις εργαστηριακές αναλύσεις είναι μηνιαίες από πιστοποιημένο εργαστήριο.
 Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς
 Αν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση λάσπης από τη δεξαμενή αερισμού, το κόστος του βυτίου,
χρεώνεται ξεχωριστά.
Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 7500,00 €

 Συντήρηση Καυστήρων- Λεβήτων
Το κτίριο διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης που αποτελείται από δύο
καυστήρες και δύο λέβητες.
Οι εργασίες συντήρησης - ρύθμισης της σωστής λειτουργίας και ο έλεγχος δοκιμής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του κτηρίου διοίκησης, θα πρέπει να εκτελούνται βάσει τον
προδιαγραφών συντήρησης που ορίζει η νομοθεσία με την Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011, καθώς
επίσης και βάσει των οδηγιών τις οποίες ορίζει ο κατασκευαστής για την ορθή και εντός προβλεπόμενων
ορίων λειτουργία τους.
Οι εργασίες αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β και γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό με πιστοποιημένο αναλυτή καυσαερίων. Η εργασίες συντήρησης των καυστήρων θα
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο τον μήνα Οκτώβριο και ο έλεγχος των καυσαερίων θα γίνεται
μηνιαία από τον Νοέμβριο έως και Απρίλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα λήξει 31/12/2020 ( ή και
31/12/2021 εάν η ΚΑΘ Α.Ε. ασκήσει το δικαίωμα της προαίρεσης) η υπηρεσία της συντήρησης
Καυστήρων- Λεβήτων θα έχει ημερομηνία λήξης τον Απρίλιο 2021 ( ή Απρίλιο 2022 εάν ασκηθεί η
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προαίρεση ) έστω και αν η σύμβαση που υπογραφεί για την συντήρηση Η/Μ της ΚΑΘ Α.Ε. θα έχει λήξει
( 31/12/2020 ή 31/12/2021) και ο ανάδοχος θα αμειφθεί για την υπηρεσία , καθώς τα προαναφερόμενα
θα αποτελούν όρο της σύμβασης .

Μετά το πέρας της εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αναλαμβάνει :
 Να εκδίδει βεβαίωση καλής λειτουργίας των καυστήρων - λεβήτων
 Να συμπληρώνει το φύλλο συντήρησης Λέβητα και το αντίστοιχο βιβλίο που διαθέτει το τεχνικό
τμήμα της Κ.Α.Θ. Α.Ε
Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 800,00 €
Επισημαίνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής της υπηρεσίας η οποία θα ολοκληρώνεται μετά
την λήξη της διάρκειας της σύμβασης, η πληρωμή της θα πραγματοποιηθεί συνολικά τον Απρίλιο 2021 (
και τον Απρίλιο 2022 εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης από την ΚΑΘ Α.Ε.).
Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί και η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται
στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ) των κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για
την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.
 Καθαρισμός φρεατίων στα 9 κοινόχρηστα WC της ΚΑΘ Α.Ε.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. στο χώρο της Λαχαναγοράς διαθέτει 9 κοινόχρηστα WC. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται από
τα λύματα σε 9 ξεχωριστά φρεάτια με απλή εσχάρωση δίπλα στα WC.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την χρήση κατάλληλου βοθροφόρου οχήματος, την αναρρόφηση των
απορριμμάτων από τους κάδους εσχάρωσης, την απόφραξη των αποχετευτικών αγωγών και την
πλύση τους με καθαρό νερό, το οποίο παρέχεται από την ΚΑΘ Α.Ε.
Ο καθαρισμός αφορά σε 12 τακτικές επισκέψεις, μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του τεχνικού
τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ενώ η απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τις
εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές, με ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση έκτακτης κλήσης του (λόγω βλάβης, φυσικής
καταστροφής κτλ.) από το τεχνικό τμήμα της ΚΑΘ ΑΕ, εντός 2 εργάσιμων ημερών, να πραγματοποιήσει
έκτακτες επισκέψεις, με την χρήση κατάλληλου βοθροφόρου οχήματος για τον καθαρισμό των φρεατίων.
Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 2200,00 €
Η ΚΑΘ Α.Ε. ενδέχεται να καλέσει εκτάκτως τον ανάδοχο της υπηρεσίας για καθαρισμό φρεατίων.
Οι έκτακτες κλήσεις έχουν προϋπολογιστεί στις δέκα ( 10) για ένα (1) έτος .

 Κάλυψη λειτουργίας & συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης της ΚΑΘ Α.Ε.
Στο χώρο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. υπάρχουν σε λειτουργία 2 υποσταθμοί μέσης τάσης. Στο χώρο της λαχαναγοράς ο
υποσταθμός έχει 2 μετασχηματιστές (ένας σε λειτουργία και ο άλλος stand –by) ελαίου. Στο χώρο της
κρεαταγοράς ο υποσταθμος έχει 2 μετασχηματιστές (σε ταυτόχρονη λειτουργία) ξηρού τύπου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει :
Α) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV
Η ετήσια συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:
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Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
Έλεγχος γειώσεων πίνακα
Έλεγχος έδρασης πίνακα
Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και περιβάλλοντα χώρου

Β) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
Η ετήσια συντήρηση μετασχηματιστή περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:
 Έλεγχος στάθμης ελαίου Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
 Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
 Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
 Αντικατάσταση silica gel Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ελαίου)
 Εξαερισμός από σώμα και μονωτήρες (Για Μ/Στες ελαίου)
 Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής (Για Μ/Στες ελαίου)
 Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)
 Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή (Για Μ/Στες ξηρού τύπου)
 Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης
 Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών
 Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή
 Έλεγχος θερμοκρασίας
 Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μετασχηματιστή
 Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές (Για Μετασχηματιστές ελαίου)
 Έλεγχος έδρασης Μετασχηματιστή
 Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή
 Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με MEGGER 5.000 ή 10.000 V
 Έλεγχος συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας
 Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών
 Έλεγχοι συσφίξεων
 Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή
 Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ)
 Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης
 Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου
 Δειγματοληψία ελαίου προς εύρεση διηλεκτρικής αντοχής
Γ) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
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Η ετήσια συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:
 Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος
 Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ
 Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
 Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα
 Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
 Έλεγχος πυκνωτών
 Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης
 Έλεγχος εδρασης πίνακα
 Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου
Δ) ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το σύνολο των εργασιών επιβλέπεται και συντονίζεται από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο (Π.Ε.)
Μηχανικό του αναδόχου. Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων ο ανάδοχος συντάσσει
έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις, εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται από τον
υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό, και παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί και η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται
στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ) των κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για
την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.
Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 1800,00 €
 Κάλυψη λειτουργίας & συντήρηση των αντλιοστασίων της ΚΑΘ Α.Ε
Στο χώρο της Λαχαναγοράς και της Κρεαταγοράς υπάρχουν στο χώρο της εγκατεστημένα αντλιοστάσια
λυμάτων και πόσιμου (καθαρού) νερού , ήτοι : τρία (3) μικρά αντλιοστάσια κτιρίων και ένα (1) κεντρικό
αντλιοστάσιο, τα οποία έχουν μέσα τοποθετημένες δύο (2) αντλίες λυμάτων καθώς επίσης και 4
βανοστάσια.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν:








4 αντλίες μάρκας FLYGT, NP 3085 MT, 1,3Κw
6 αντλίες μάρκας FLYGT, DP και CP 3057 MT, 1,7Κw
1 αντλία μάρκας KHM, TUBOS OK, 1,5HP
6 μικρές αντλίες 0,75Κw
1 αντλία μάρκας Αnavalos Pumps, SR 9-8, 3KW
1 αντλία μάρκας Orca Pumps, SR 9-8, 3KW
2 αντλίες μάρκας Forus, MN32-160A, 3Κw

Οι αντλίες λειτουργούν εναλλάξ η μία με την άλλη και ελέγχονται από αυτοματισμό, ο οποίος είναι
τοποθετημένος στον ηλεκτρολογικό πίνακα που είναι δίπλα στις αντλίες και ο οποίος σε περίπτωση
βλάβης έχει τοποθετημένο εξωτερικό φάρο και σειρήνα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του συνόλου των παραπάνω αντλιών
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επιπλέον, ο ανάδοχος επισκέπτεται τους χώρους των
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αντλιοστασίων 1 φορά ανά 2 μήνες και εκδίδει βεβαίωση εργασιών και καλής λειτουργίας της
εγκατάστασης. Παράλληλα συντάσει έκθεση με παρατηρήσεις και προτάσεις για την βελτίωση ή μείωση
του κόστους λειτουργίας.
Οι τακτικές εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:
 Εποπτικός έλεγχος βανών, βαλβίδων, καλωδίων (1 φορά ανά 2 μήνες). Οπτικός έλεγχος των
αντλιών, των σωληνώσεων, των βανών, βαλβίδων κλπ.
Οπτικός έλεγχος των συστημάτων
κίνησης και αυτοματισμού (ηλεκτρικός πίνακας, καλώδια κλπ.). Έλεγχος της λειτουργίας των
συγκροτημάτων, των βανών ( άνοιγμα – κλείσιμο), των βαλβίδων αντεπιστροφής, των
συστημάτων κίνησης και αυτοματισμού π.χ ηλεκτρικός πίνακας κατάσταση ρελέ, ηλεκτρονικών
διατάξεων και άλλων υλικών ) χειροκίνητες δοκιμές των συστημάτων ειδοποίησης πχ.
φαροσειρήνας κλπ.


Καθαρισμός αντλιών (1 φορά ανά 6 μήνες). Καθαρισμός των φλοτεροδιακοπτών από τυχόν ξένα
σώματα .Καθαρισμός του αντλιοστασίου από φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την λειτουργία των
αντλιών



Αλλαγή λαδιών, μέτρηση διακένων, μέτρηση μόνωσης τυλίγματος, αμπερομέτρηση σε λειτουργία,
έλεγχος και αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων (1 φορά ανά 12 μήνες). Οι
ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την κατάσταση των ρουλεμάν και των
διατάξεων στεγάνωσης

Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του Basic Repair Kit ( Δακτυλίου Τριβής, Στεγανά,
Τσιμούχες, O-ring, Πτερωτής και έλεγχος λαδιών : στάθμη και εισροή υγρών ) σε κάθε αντλία ανά διετία.
Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές βλάβες στις παραπάνω εγκαταστάσεις επιλύονται με έκτακτες επισκέψεις
από τον ηλεκτρολόγο επιφυλακής και τον υδραυλικό επιφυλακής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των
αντλιών από το τεχνικό τμήμα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Το κόστος των υλικών και των αναλώσιμων εξαρτημάτων
βαραίνει την Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί και η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται
στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ) των κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για
την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.
Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 2500,00 €

 Κάλυψη λειτουργίας & συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος της ΚΑΘ Α.Ε
Στο χώρο της Κρεαταγοράς λειτουργεί πυροσβεστικό συγκρότημα που αποτελείται από ένα μικρό
ηλεκτροκινητήρα (jockey), ένα μεγάλο ηλεκτροκινητήρα, έναν πετρελαιοκινητήρα καθώς και διάφορα
βοηθητικά συστήματα. Το σύστημα είναι υπεύθυνο για την διατήρηση της πίεσης του δικτύου
πυρόσβεσης.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την Συντήρηση και την απαραίτητη δοκιμή λειτουργίας του Πυροσβεστικού
Συγκροτήματος βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή που περιλαμβάνουν τις ενέργειες του
παραρτήματος Γ. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε 1 προγραμματισμένη επίσκεψη ανά 6 μήνες.
Μετά το πέρας των ενεργειών συντήρησης, ο αρμόδιος τεχνικός συμπληρώνει το αντίστοιχο φύλλο
συντήρησης του πυροβεστικού συγκροτήματος και εκδίδει βεβαίωση καλής λειτουργίας της
εγκατάστασης.
Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί και η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται
στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ) των κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για
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την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.

Προϋπολογισμός υπηρεσίας τακτικής συντήρησης για 1 έτος : 500,00 €
 Επιφυλακή για επίλυση έκτακτων υδραυλικών και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών και
προβλημάτων
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση κλήσης (είτε από προσωπικό της ΚΑΘ ΑΕ,
είτε από προσωπικό της εταιρείας φύλαξης του χώρου) να επιλαμβάνεται, το περισσότερο σε μία ώρα
από την ώρα κλήσης, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών προβλημάτων, που αφορούν το σύνολο των
εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ.Α.Ε., ακόμα και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το προσωπικό που θα
απασχοληθεί στο έργο υποχρεούται να κατέχει κατ` ελάχιστο την απαιτούμενη άδεια αλλά και εμπειρία
για την επίλυση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών προβλημάτων.
Ο Αδειούχος Τεχνίτης καλύπτει ηλεκτρολογικά όλες τις εγκαταστάσεις της ΚΑΘ ΑΕ μεταξύ των οποίων:
1. Συστήματα πυρανίχνευσης – κατάσβεσης – ασφάλειας της κρεαταγοράς.
2. Βιολογικός καθαρισμός και αποσκληρυντής νερού κατανάλωσης
3. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου διοίκησης
4. Πυροσβεστικό συγκρότημα
5. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)
6. Αντλιοστάσια
7. Υποσταθμοί μέσης τάσης
Ο Υδραυλικός Αρχιτεχνίτης καλύπτει:
1. Αντλιοστάσια
2. Βιολογικός καθαρισμός και αποσκληρυντής νερού κατανάλωσης
3. Πυροσβεστικό συγκρότημα
4. Υδραυλικές σωληνώσεις Λαχαναγοράς , Κρεαταγοράς και Κτιριου Διοίκησης
Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων, ο τεχνικός θα πρέπει να εξασφαλίζει την μη
επέκταση αυτών, ενώ παράλληλα θα ενημερώνει τον προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος για την
επικρατούσα κατάσταση.
Για την επίλυση όλων των εκτάκτων προβλημάτων η ΚΑΘ Α.Ε. αποδέχεται την επίλυση των με την
παρουσία ενός ( 1) μόνου τεχνικού.
Σε κάθε περίπτωση ο κληθείς τεχνικός υποβάλλει αναφορά (όπου αναφέρεται η
ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του) όπου θα καταγράφει συμβάντα και ενέργειες επίλυσης ή
αντιμετώπισης καθώς και σχετικές παρατηρήσεις . Η αναφορά θα παραδίδεται εις διπλούν, η πρώτη κατά
την αποχώρηση του, στον υπάλληλο της security που βρίσκεται στην Πύλη 4 και η δεύτερη αναφορά στα
γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε και στο τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ώρες απασχόλησης για έκτακτες επισκέψεις προϋπολογίζονται σε :
 75 ώρες εργάσιμες
 95 ώρες νυκτερινές
 45 ώρες αργιών
 25 ώρες αργιών νυκτερινών.
Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί και η αναγραφή στο σχετικό βιβλίο συντήρησης ( το οποίο βρίσκεται
στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ) των κατωτέρω:
Το ονοματεπώνυμο του τεχνίτη , την εργασία που εκτέλεσε καθώς και άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για
την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε.
Ο Προϋπολογισμός των εκτάκτων υπηρεσιών ανέρχεται σε υπηρεσίας για 1 έτος : 11.287,50€
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Προϋπολογισμός Σύμβασης : 28.187,50€ πλέον Φ.Π.Α. για ένα έτος

 Συγκεντρωτικός πίνακας υποχρεώσεων αναδόχου
Βεβαίωση
Υπηρεσία
Κατανομή ωρών εργασίας
λειτουργίας
Ηλεκτροπαραγωγά
Ζεύγη (Η/Ζ)

1 επίσκεψη /

1 / 3 μήνες

3 μήνες

Βιολογικός καθαρισμός – 1 επίσκεψη /
Αποσκληρυντής νερού
βδομάδα
Συντήρηση
Καυστήρων - Λεβήτων

1 / μήνα

Συντήρηση
Οκτώβριο
–
έλεγχος
καυσαερίων
Νοέμβριο-Απρίλιο

Καθαρισμός Φρεατίων 1 επίσκεψη /
κοινόχρηστων WC
μήνα
Υποσταθμοί

1 επίσκεψη /

Μέσης Τάσης

έτος

Αντλιοστάσια
Πυροσβεστικό
συγκρότημα

καλής

1/ μήνα

Οκτώβιο έως Απρίλιο
-

1 / έτος

1 επίσκεψη /

1 / 2 μήνες

2 μήνες
1 επίσκεψη /

1/

6 μήνες

6 μήνες

Ηλ/γος και Υδραυλικός Επιφυλακή – Διαθεσιμότητα
Επιφυλακής
24 ώρες κάθε ημέρα

Αναφορά
επίσκεψη

εργασιών

/

Σε περίπτωση κατά την οποία η επίσκεψη των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται σε ώρες που το τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών είναι κλειστό , η αναφορά στο σχετικό βιβλίο συντήρησης (ονοματεπώνυμο του
τεχνίτη , εκτελεσθείσα εργασία , άλλες παρατηρήσεις χρήσιμες για την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε) θα
γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπροσθέτως ο εκάστοτε υπάλληλος του αναδόχου οφείλει να
ενημερώνει τον υπάλληλο της εταιρείας φύλαξης της ΚΑΘ ΑΕ για το λόγο της επίσκεψής του και να
φροντίζει να καταγραφεί η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνει την
ιδιότητα του όπως και το επώνυμο με ανάδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου.
Οι επισκέψεις των υπαλλήλων του αναδόχου ( πλην αυτών των εκτάκτων επισκέψεων) θα
πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους υπαλλήλους του τμήματος τεχνικών
υπηρεσιών , οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να επιβεβαιώνουν τις επισκέψεις αυτές.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι :
1. Η παρούσα Διακήρυξη χωρίζεται σε 2 τμήματα :
 Τμήμα Α: Τακτικές επισκέψεις
 Τμήμα Β: έκτακτες επισκέψεις και
επί ποινή αποκλεισμού, ο κάθε συμμετέχων θα προσφέρει τιμή και για τα 2 τμήματα.
2. Το κάθε τμήμα έχει τον δικό του ξεχωριστό προϋπολογισμό , τον οποίο δεν θα πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να υπερβεί ο κάθε συμμετέχων είτε κατά τμήμα είτε στο σύνολο αυτών.
3. Για το χρονικό διάστημα του υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον
παρόντα διαγωνισμό θα ληφθούν υπόψη οι κάτωθι ώρες απασχόλησης για έκτακτες επισκέψεις :
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 75 ώρες εργάσιμες
 95 ώρες νυκτερινές
 45 ώρες αργιών
 25 ώρες αργιών νυκτερινών.
Προσφορές που δεν υπολογίζουν τις προαναφερόμενες ώρες θα απορρίπτονται .
Σε κάθε περίπτωση , η ΚΑΘ Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει ώρες έκτακτης απασχόλησης
εάν δεν πραγματοποιηθούν , έστω και αν ακόμη συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του
αναδόχου.
Επιπροσθέτως δε σε κάθε περίπτωση η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να αυξομειώνει τις ώρες απασχόλησης σε
έκτακτες επισκέψεις , κατά το δοκούν ( από ημερήσιες σε αργίες, από αργίες σε νυκτερινές ή κ.α.)
χωρίς σε κάθε περίπτωση να υπάρξει οικονομική υπέρβαση της σύμβασης που θα υπογραφεί (και της
οικονομικής προσφοράς του αναδόχου).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)

ΣΥΝΟΛΟ

1600

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ
Α.Ε
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΛΕΒΗΤΩΝ

7500
800

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑ 9 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ WC ΤΗΣ ΚΑΘ ΑΕ

16900
2200

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.

1800

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ
Α.Ε

2500

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε

ΤΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
500

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ( ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ )
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 75 (Δευ-Σαβ 06:00-22:00)

2625
11287,5

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 95 (Δευ-Σαβ 22:00-06:00)

4156,25

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ : 45 (Κυρ. και αργίες 06:00-22:00)

2756,25

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. : 25 (Κυρ. και αργίες 22:0006:00)

1750
28187,5
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Δέον να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος θα καταθέσει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε απώλεια ή ζημία
θετική ή αποθετική ή και έμμεση που θα υποστεί η Κ.Α.Θ. Α.Ε. και που θα προέρχεται από ολιγωρία ή
πλημμελή εκτέλεση εργασιών του προσωπικού της αναδόχου εταιρείας, ή από εμφανή αντισυμβατική
συμπεριφορά ή δυσλειτουργία των μηχανημάτων που οφείλεται στην συντήρηση του εξοπλισμού, μέχρι
ανώτατο όριο όπως αυτό ορίζεται στο συμβόλαιο το οποίο συμπεριλαμβάνει ( είναι δυνατόν να κατατεθεί
και 1 ασφαλιστήριο):
(α) Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης , μέχρι του ποσού ευρώ 50.000 ανά
ζημίας/σωματικής βλάβης με ανώτατο όριο ευθύνης ποσού ευρώ 100.000.

γεγονός

υλικής

(β) κατά παντός κινδύνου ποσού ευρώ 75.000 με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των ευρώ 225.000.
Ο κάθε συμμετέχων θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού μία προσφορά για όλες τις υπηρεσίες. Στην
προσφορά του, όπως ορίζεται στο πρότυπο της οικονομικής προσφοράς, το σύνολο των τακτικών
συντηρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνά, επί ποινή αποκλεισμού, το προϋπολογισθέν ποσό των 16900€, και
το σύνολο των εκτάκτων επισκέψεων για τις ώρες που υπολογίστηκαν δεν μπορεί να ξεπερνά, επί ποινή
αποκλεισμού, το προϋπολογισθέν ποσό των 11287,50€
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Για την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα του
προμηθεύει η ΚΑΘ Α.Ε.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να εγγυηθεί για την εξασφάλιση του αναγκαίου
προσωπικού για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών, καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό που θα κατέχει τα απαιτούμενα από το Νόμο
πτυχία – άδειες για την εκτέλεση των εργασιών που καλείται να εκτελέσει.
Εφόσον για την εκτέλεση των εργασιών απαιτηθεί η συνδρομή επιπλέον προσωπικού ο Ανάδοχος οφείλει
να το παράσχει άμεσα χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από μέρους του.
Για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών που το προσωπικό του Αναδόχου δεν μπορεί να εκτελέσει, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει, με δικό του κόστος, συμβάσεις με τα κατάλληλα συνεργεία που θα
εκτελούν αυτές τις εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε όλος ο εξοπλισμός να διατηρείται σε άριστη κατάσταση
σύμφωνα και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να δηλώσει σαφώς τα σημεία επαφής (τηλέφωνα,
σταθερά και κινητά, fax, e-mail) και τους χρόνους που αυτά θα είναι διαθέσιμα, ώστε να μπορεί άμεσα να
ειδοποιηθεί για οποιαδήποτε ανάγκη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στο προσωπικό του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της παροχής
των υπηρεσιών, η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, επιφυλασσόμενη για όλα τα
δικαιώματά του και με άμεση συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η οποιαδήποτε ευθύνη είναι ολοκληρωτικά του Αναδόχου σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή ζημιών, που
τυχόν θα συμβούν κατά την παροχή των υπηρεσιών στην ΚΑΘ Α.Ε. ή στον Ανάδοχο ή στο προσωπικό της
ΚΑΘ Α.Ε. ή στο προσωπικό του Αναδόχου ή γενικά σε τρίτους από παραλείψεις εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του Αναδόχου ή από πλημμελείς εργασίες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή σε περίπτωση
αγωγής οποιουδήποτε τρίτου κατά της ΚΑΘ Α.Ε.. που θα απαιτεί οποιαδήποτε αποζημίωση, που έχει
άμεση ή έμμεση σχέση με τις παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες.
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Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού. Η
αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μετά από έγκριση της ΚΑΘ Α.Ε., η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει υπηρεσία λήψης επειγουσών κλήσεων σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάση,
τόσο επί τόπου όσο και στην έδρα του διαγωνιζομένου, για την εμπρόθεσμη απόκριση σε έκτακτες
ανάγκες προς αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών ή ζημιών.
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Θα τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα προς τους ισχύοντες
νόμους περί ασφάλειας των εργαζομένων , των τρίτων κ.λ.π. καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές
και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το σύστημα που εγκαθιστά, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε
παράβασή τους.
2. Θα αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης
σε πρόσωπα ή πράγματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ή και ομόρων ιδιοκτησιών ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε αιτία.
3. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της εκτέλεσης του έργου.
4. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ουδεμία υποχρέωση ή
δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου
βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με πάσης
φύσεως δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα
την εκτέλεση της συμβάσεως με την Κεντρική

Αγορά

Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τις οποίες δαπάνες,

απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου
αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει
πλήρως οποιαδήποτε ζημία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., αν ο τρίτος ήθελε στραφεί κατά της
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του
από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. , υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. όλες τις δαπάνες για την δίκη της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. στην
ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον
ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή
αποθετικής ζημίας περιλαμβανόμενης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου.
5. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε., θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Κεντρική Αγορά
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Θεσσαλονίκης Α.Ε., την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από
τον ανάδοχο κάθε ζημίας.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης
μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις της, αν τα
περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του αναδόχου, των υπεργολάβων του
και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν το αντικείμενο του έργου παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική
λήψη αποφάσεων.
8. Η ανάδοχος εταιρία ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων
τους.
9. Ο ανάδοχος, πρέπει να τηρεί όλες τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν σε ζητήματα
Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων.
10. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα άτομα τα οποία θα αναλάβουν την εκτέλεση της εργασίας
έχουν γνώση της φύσης και της έκτασης των κινδύνων οι οποίοι είναι δυνατόν να προκληθούν στις
εγκαταστάσεις, και θα τηρήσουν τις επιβαλλόμενες διαδικασίες προφύλαξης στην περίπτωση πρόκλησης
περιστατικού.
11. Η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), είναι ευθύνη του αναδόχου .
Ο ανάδοχος έχει αναλυτικά υποχρέωση για:
Συνεργασία και παροχή κάθε πληροφορίας στα εντεταλμένα για την Ασφάλεια και Υγεία άτομα της ΚΑΘ
Α.Ε. και διευκόλυνση τους για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Την αγορά, εφαρμογή, κάθε ατομικού και συλλογικού μέτρου, μέσου και συστήματος προστασίας που
απαιτείται στο τμήμα του έργου που εκτελεί και την συνεχή και αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρω.
Την εφαρμογή των κανόνων και μεθόδων ασφαλούς εργασίας, των απαιτήσεων της νομοθεσίας από κάθε
εργαζόμενο του και υπεργολάβο του.
Την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν παραβιάζονται οι διατάξεις προς τις οποίες έχει υποχρέωση
ή/και ευθύνη να συμμορφώνεται.
Την άμεση απομάκρυνση από το χώρο της ΚΑΘ, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του, του
εξοπλισμού και των υλικών που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει.
Την καθαριότητα των χώρων τους οποίους χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα και τη διατήρηση της
καθαριότητας κάθε άλλου χώρου που χρησιμοποιεί.
Την ενημέρωση της ΚΑΘ Α.Ε. για κάθε κίνδυνο που εμπεριέχει το παραδιδόμενο τμήμα του έργου στο
σύνολο του ή κατά τμήματα εφόσον παραδίδεται τμηματικά.
Την άμεση αναγγελία κάθε ατυχήματος προς τις αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνομικό τμήμα, Ασφαλιστικό Φορέα
παθόντα) στο προσωπικό του, στο προσωπικό των υπεργολάβων του και των αυτοαπασχολούμενων σε
αυτόν. Η αναγγελία θα κοινοποιείται και στην ΚΑΘ Α.Ε..
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Τη διευκόλυνση και τη συνδρομή προς τα εξουσιοδοτημένα άτομα της ΚΑΘ Α.Ε. για τη
Διενέργεια οποιονδήποτε ελέγχου, έρευνας ή επιθεώρησης ασφάλειας.
Τη συμμετοχή του σε συσκέψεις και εκπαίδευση όταν ζητείται από τον Τεχνικό Ασφαλείας της ΚΑΘ Α.Ε.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εξωτερικοί συνεργάτες - υπεργολάβοι να προβούν σε ενέργειες οι
οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή την ασφάλεια άλλων εργαζομένων που
δεν έχουν υπό τη δικαιοδοσία τους.
Τέλος , ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που
μπορεί να

συμβούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του εκάστοτε έργου-υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος

να συμμορφώνεται με τα ανωτέρω.

1.

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της

διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της
διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών.
2.

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την

τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες.
3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

(καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των νομίμων προβλεπόμενων,
τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων
κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, παράβαση του παρόντος όρου, η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα καταγγείλει τη
σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης.
4.

Για κάθε σοβαρή παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού,

πλημμελής

εκτέλεση των υπηρεσιών κ.α., επιβάλλεται στον ανάδοχο αρχικά η έγγραφη επίπληξη Στην αμέσως
επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το
5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του
επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην δε τέταρτη περίπτωση παράβασης
όρου της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση καλής
εκτέλεσης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
5.

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. μετά από

πρακτικό του καθ’ ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε που θα διαπιστώσει ανεπάρκεια στην τήρηση
της σύμβασης . Το Δ.Σ. θα καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων και εφόσον οι εξηγήσεις κριθούν
ανεπαρκείς θα επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3. Οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται και η
έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε
υπαιτιότητα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
6.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (γενική ή μερική απεργία,

που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών, γενική ή μερική πυρκαγιά στους εξυπηρετούμενους χώρους,
πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος κ.λ.π.)
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7.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του κοινοποιούμενο
προς την ΚΑΘ Α.Ε. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία και το Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. αποφασίζει σχετικά.
8.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΚΑΘ Α.Ε. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης ή μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμβατικών
του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, κατά τα άνω, εκ της οποίας ο
ανάδοχος δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν καταβάλλεται το συμβατικό τίμημα για
όσο χρόνο διήρκησε το γεγονός ανωτέρας βίας.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
α) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
β) Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
γ) Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (γενική ή μερική απεργία, που
συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών, γενική ή μερική πυρκαγιά στους εξυπηρετούμενους χώρους,
πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος κ.λπ.)
δ) Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του κοινοποιούμενο προς
την ΚΑΘ Α.Ε. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και το
Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. αποφασίζει σχετικά.
ε) Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΚΑΘ Α.Ε. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης ή μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, κατά τα άνω, εκ της οποίας ο ανάδοχος
δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν καταβάλλεται το συμβατικό τίμημα για όσο χρόνο
διήρκησε το γεγονός ανωτέρας βίας.
Τυχούσα τροποποίηση των όρων της παρούσης σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και με κοινή
συναίνεση των 2 συμβαλλομένων .
Σε περίπτωση μη τήρησης οποιωνδήποτε εκ των όρων του παρόντος εκ μέρους της δεύτερης
συμβαλλόμενης - οι οποίοι όροι στο σύνολο τους τυγχάνουν κύριοι και ουσιώδεις- η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δύναται
να λύσει μονομερώς την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν η δεύτερη των συμβαλλομένων κηρύσσεται
έκπτωτος, ενώ η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί τα εκ της διακηρύξεως και της σύμβασης δικαιώματά της και για τη
νόμιμη διεκδίκηση κάθε περαιτέρω αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ή ηθική ζημία ήθελε
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υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά της δεύτερης συμβαλλόμενης ενώ επιπλέον καταπίπτει
υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων
ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο
εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Η παράλειψη εκ μέρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε. να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, έστω και για
μεγάλο χρονικό διάστημα, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ότι, συνιστά
παραίτηση από τα δικαιώματα της παρούσης , ούτε σιωπηρή τροποποίηση της παρούσης .
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κατά τόπο ορίζονται τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ρητά συνομολογείται από τους συμβαλλόμενους ότι η Κ.Α.Θ.

Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε

υποχρέωση έναντι οιονδήποτε τρίτου ( προσωπικού αναδόχου ή τρίτων ) για σωματικές ή υλικές βλάβες
που ενδεχομένως προκληθούν από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία , καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ή
μετά από παράταση ή ανανέωση της .
Το προσωπικό της δεύτερης των συμβαλλομένων δεν συνδέεται με την Κ.Α.Θ. Α.Ε. με κανενός
είδους εργασιακή σχέση , σύμβασης έργου κ.λ.π. , ενώ επίσης (η δεύτερη των συμβαλλομένων) έχει
έναντι του προσωπικού αυτού την όλη την ευθύνη για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας , τήρηση οικείων ΣΣΕ κ.λ.π. , η δε Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν υπέχει καμία σχετική ευθύνη .
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Παράρτημα Α
Πίνακας περιοδικού ελέγχου και συντήρησης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Η/Ζ

Περιγραφή Εργασιών

Χρονική περίοδος Service
200 Ώρες ή 3 500 Ώρες ή 6 1000 Ώρες ή 12
Μήνες
Μήνες
Μήνες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Έλεγχος στάθμης και κατάστασης Ε
λαδιού

Ε

Ε

Έλεγχος σωληνώσεων

Ε

Ε

Ε

Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως

Ε

Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού Ε
(bar)

Ε

Ε

Καθαρισμός
αναθυμιάσεων *

Ε

Κ

σωλήνα

Αλλαγή ελαίου

Α

Α

Α

Αλλαγή φίλτρο ελαίου

Α

Α

Α

Αλλαγή φίλτρων by-pass *

Α

Α

Α

Έλεγχος στάθμης πετρελαίου

Ε

Ε

Ε

Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου

Ε

Ε

Ε

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Καθαρισμός
πετρελαίου *

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

προφίλτρου

Ε

Καθαρισμός
εξαερωτήρα
δεξαμενής πετρελαίου *

Κ
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Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων Ε
ρυθμιστή (governor)

Ε

Ε

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου

Α

Α

Α

Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας

Κ

Έλεγχος
ακροφυσίων
απαιτηθεί)

(εάν

Ε

Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν
απαιτηθεί)

Ε

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
Καθαρισμός φίλτρου αέρος

Κ

Έλεγχος αεραγωγών* και κολάρων

Ε

Ε

Έλεγχος αερισμού γεννήτριας

Ε

Ε

Έλεγχος λίπανσης turbo *

Ε

Ε

Ε

Α

Α

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού Ε
& περιεκτικότητας ψυκτικού

Ε

Ε

Έλεγχος κολάρων

Ε

Ε

Αλλαγή φίλτρου αέρος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ

Έλεγχος ψυγείου

Ε

Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας Ε
νερού

Ε

Ε

Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας Ε

Ε

Ε

Έλεγχος ιμάντων

Ε

Ε

Α

Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού *

Ε

Ε

Ε
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Αλλαγή ψυκτικού υγρού

Α

Διάφοροι έλεγχοι
Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων

Ρ

(βάση οδηγιών κατασκευαστή).
Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα

Ε

Ε

Ε

Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Καθαρισμός και γρασάρισμα Ε
ακροδεκτών μπαταρίας

Ε

Ε

Έλεγχος
καλωδιώσεων
συνδέσεων

και Ε

Ε

Α

εναλλάκτη Ε

Ε

Ε

Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη Ε
φόρτιση

Ε

Ε

Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών

Ε

Ε

Ε

λειτουργίας Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

E

E

Έλεγχος προθερμαντήρα νερού *

Περιποίηση Η/Ζ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έλεγχος
φόρτισης

ιμάντα

Έλεγχος
αυτοματισμού

ΚΑΙ

Έλεγχος λειτουργίας οργάνων

Ε

Έλεγχος μίζας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Έλεγχος
συνδέσεων
καλωδιώσεων

και E
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Έλεγχος διακόπτη φορτίου

E

E

Έλεγχος πεδίου ισχύος *

E

E

Ένδειξη βολτομέτρου Α.C. L1 – L2 E
(V):

E

E

L2 – L3 (V):

E

E

E

L3 – L1 (V):

E

E

E

L1 – N (V):

E

E

E

L2 – N (V):

E

E

E

L3 – N (V):

E

E

E

(υπό E

E

E

L2(A):

E

E

E

L3(A):

E

E

E

Ένδειξη συχνόμετρου (Hz) :

E

E

E

Ένδειξη
αμπερόμετρου
φορτίο): L1 (A):

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ

Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης
κινητήρα (sec)

E

Καθυστέρηση
επαναφοράς ΔΕΗ (sec)

E

χρόνου

Χρόνος ψύξης (sec)

E

Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec)

E
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Υπόμνημα
Ε – Έλεγχος
Κ – Καθαρισμός
Ρ – Ρύθμιση
Α - Αντικατάσταση
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Παράρτημα Β
Φύλλο συντήρησης Λέβητα

Α.

ΛΕΒΗΤΑΣ Νο 1

501. ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
503. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

Χαλύβδινος
1994

B.

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

505.
507.
509.
511.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
Διβάθμιος
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Πετρέλαιο
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Γ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

502.
504.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ

Πρόοδος

506.
508.
510.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ

581.50

Kw

Riello
214/356-712 Kw
GPH

*

512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΗΡΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
* ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ''Χ''
Δ.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO
ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ NOx
ΟΞΥΓΟΝΟ O2
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (bacharach)
ΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ)
ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ)

Ε.

°C
°C
ppm
ppm
%(κ.ο.)
%(κ.ο.)

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι :
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
Των προβλεπόμενων ορίων.

mbar(mmΣΥ)
bar
mbar
mbar
mbar
°C

Hz

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

539. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

%
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540. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
541. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
542. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Ζ.

%
kg/h ή m³/h
%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ **

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ.:
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ:
S/N. ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ:
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ:
9.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :
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Παράρτημα Γ
Εργασίες Συντήρησης Πυροσβεστικού Συγκροτήματος
Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Β.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ

6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γ.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

2

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (Αλλαγή λαδιών κάθε 3 χρόνια )

3

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

4

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

5

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

6

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ( ΛΑΔΙΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ )

9

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

10

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Δ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ε.

ΑΝΤΛΙΕΣ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ

3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ζ.

ΓΕΝΙΚΑ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
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2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΩΝ

3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΑΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η.

ΔΟΚΙΜΕΣ

1

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

2

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

3

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ( JOKEY )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………δηλώνω ότι ανταποκρίνομαι και πληρώ τις απατήσεις της υπ΄. Αριθμ.
…..Διακήρυξης της ΚΑΘ Α.Ε.
Αναλυτικότερα
Σαν ανάδοχος της υπηρεσίας δύναμαι να παράσχω τις απαιτούμενες υπηρεσίες με
Πτυχία- άδειες:


Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος με ειδίκευση σε συντήρηση και επίβλεψη της
λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και του αποσκληρυντή νερού κατανάλωσης .



Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πιστοποίηση αναλυτή καυσαερίων



Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο (Π.Ε.)



Αρχιτεχνίτη υδραυλικό .



τεχνίτη με 3ετή εμπειρία στην συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών σε αντλίες – αντλιοστάσια ,
ηλεκτρογεννήτριες , λειτουργία πυροσβεστικού συγκροτήματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
(ΕΠΙΒΛΕΨΗ
-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑ 9 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ WC ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε
ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
&
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

Α΄ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ( ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ )
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 75
ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 95
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ : 45
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ : 25
Β΄ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α+Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός Τ.Κ. fax) Ημερομηνία έκδοσης

………..ΕΥΡΩ

……………….
Προς
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε..
Νέα Μενεμένη,
Τ.Κ. 54 628, Θεσσαλονίκη
Α.Φ.Μ. 099356122, ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …….. ΕΥΡΩ ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
της

εταιρείας………………………………..…….

Α.Φ.Μ.

……………………………………

Δ\νση……………………………………………………
Προς :
……………………………………….……………………..…………………………….
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για
την προμήθεια ……………… (αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού
χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό
προμήθεια είδους.
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99201070
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ-ΝΕΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΚ 54628
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ……………
- Τηλέφωνο: 2310-764023
- Ηλ. ταχυδρομείο: kathgram@otenet.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kath.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Ε.

CPV:50710000-5

(Υπηρεσίες

επισκευής

και

συντήρησης

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου).
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
…………
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Σελίδα 68

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει

συνάψει

ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Σελίδα 74

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxiii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Απάντηση:
[……..........................]

[……]

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxiv το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.
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xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxiv

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvi

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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