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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΦΜ 997072577,  Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης / Ημερομηνία 204179/7-9-2020

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο  ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής  (ήτοι το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία : 21-9-2020

Ημέρα : Δευτέρα

Ώρα : 12:00 μ.μ

Τόπος διενέργειας ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

Αριστοτέλους 15-17, 4Ος  όροφος, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624

Κωδικός CPV 50750000-7  «Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων»  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 46.559,67 €  ευρώ χωρίς ΦΠΑ24%

57.734,00 € ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός Κ.Α.Ε. που βαρύνει 00.10.0879

Διάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες  από  την  επόμενη  της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Τηλέφωνο 2310 294704

2310 294747

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tm.synt.pysy.kmaked@efka.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Παρασκευοπούλου Μαρία, Βοζαίτη Ιωάννα
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  κύριος  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης  είναι  ο  Ηλεκτρονικός  Εθνικός  Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης  -  «e-ΕΦΚΑ», είναι   Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και   αποτελεί  μη κεντρική
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε με το Ν.4387/16 (Α’ 85) όπως ισχύει.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας –Χρηματοδότηση

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Η  προμήθεια  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  του  Hλεκτρονικού  Εθνικού  Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) από τον Κ.Α.Ε. 00.10.0879με τη συμμετοχή  των συστεγαζόμενων στον e-
ΕΦΚΑ φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3918/11, αρ. 18, 4238/14, αρ. 21, 4310/14  αρ. 55 και του
πίνακα κατανομής κοινόχρηστων δαπανών της Δ/νσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών. 

1.3. Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα
και  μισθωμένα  κτήρια  όπου  στεγάζονται  οι  Υπηρεσίες  του  e-ΕΦΚΑ,  αρμοδιότητας  της  Π.Υ.Σ.Υ.  Κεντρικής
Μακεδονίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους (από 15-10-2020 έως 14-102021).

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,  καθώς  και  οι  τεχνικές
προδιαγραφές δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 & 2  της παρούσας.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των   πενήντα  επτά  χιλιάδων  επτακοσίων  τριάντα
τεσσάρων ευρώ, #57.734,00 €#, συμπ/μένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα
εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών πλέον του ΦΠΑ 24%, #46.559,67 €#.  

Η δαπάνη για το έτος 2020 και 2021  θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του e- Ε.Φ.Κ.Α.  των αντίστοιχων ετών,
και οι σχετικές Αποφάσεις Αναλήψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) θα εκδοθούν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού
του Ε.Φ.Κ.Α. για τα αντίστοιχα έτη.    

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
(CPV):50750000-7 «Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων».

Η παρούσα σύμβαση απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ

ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ

(Full maintenance)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30.000,00 € 37.200,00 €

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ

(Απλή συντήρηση)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4.560,00€ 5.654,40 €

Επισκευές και υλικά που δεν
περιλαμβάνονται στις fullmaintenance –

11.999,67 € 14879,60 €
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αφορά μόνο στα ιδιόκτητα κτίρια

(έχει  συνταχθεί  κατάλογος
ανταλλακτικων,  επί  του  οποίου  οι
υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  προσφέρουν
έκπτωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

ΣΥΝΟΛΟ 46.559,67 € 57734,00 €

Αναλυτικά  οι  καταστάσεις  ανελκυστήρων  (Δ/νσεις  –  πλήθος  ανελκυστήρων)  των  ιδιόκτητων  και
μισθωμένων κτιρίων  παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  της παρούσας διακήρυξης. 

1. 4. Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις διατάξεις:

-Τον  Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με  την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
-Τον  Ν. 3886/10 (ΦΕΚ/173/Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε  με  τον  ν.  4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)  «  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  Ελληνικής
Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
-Τον  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α΄) «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  (Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δημοσιών Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/20017 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4412/16(ΦΕΚ Α΄147). 
-Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α΄129) και
το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 
-Των Ν. 4387/2016 και Ν.4445/2016.
-Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/08-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
-Του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.  Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
-Την  με  αριθμ.  Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 Απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
-Το ΠΔ 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α/23-1-2019) περί οργανισμού ΕΦΚΑ.
-Την υπ΄αριθμ.  57654 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί
«Ρύθμισης  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσιών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
-Το με  αριθμ.ΦΕΚ 891/Β΄/14-3-2019 στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  που  αφορούν  την  έναρξη  λειτουργίας  των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κ. Μακεδονίας.
-Του Ν. 4670/2020ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020 άρθρο.1 περί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-Ε.Φ.Κ.Α.).

-Την υπ΄αριθ.:  59679/12-3-2020 (ΦΕΚ 831 Β΄) Διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ  “Υπαγωγή των
Π.Υ.Σ.Υ.  στην  έννοια  της  “χωριστής  επιχειρησιακής  μονάδας  ανεξαρτήτως  υπεύθυνης  για  τη  σύναψη
συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. Β του ν. 4412/2016”
καθώς και τις υπ’ αριθ.:63504/9-4-2020 (ΦΕΚ 1221 Β΄), 92497/4-6-2020 (ΦΕΚ 2153 Β΄) συμπληρωματικές
της 59679/12-3-2020.
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-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.

1.5: Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21-9-2020, ημέρα Δευτέρα  ώρα  10:00. π.μ. Ο
συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  21-9-2020 Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.  ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί  η αποσφράγιση των προσφορών την
ως  άνω  ημέρα  και  ώρα  ή  δεν  υποβληθεί  καμία  προσφορά,  η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών και η αποσφράγιση μετατίθεται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

1.6: Δημοσιότητα

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  στις  7-9-2020 και  αναρτήθηκε  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (σύμφωνα  με  το
Ν.3861/10). 

Η  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί  στο  διαδίκτυο  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση
(URL):www  .  efka  .  gov  .  gr  .  στις 8-9-2020.

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 

Η  αθέτηση  της  υποχρέωσης  της  ανωτέρω  παραγράφου  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4,  εδ.  θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

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.

2. : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 : Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) Η παρούσα με τα παραρτήματά της. 

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

γ) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, από
την αναθέτουσα αρχή. 
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2.1.2  Διευκρινίσεις –Συμπληρωματικές πληροφορίες

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από τους ενδιαφερόμενους
για το διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ήτοι έως αυτές
θα  παρέχονται  εγγράφως από την  Υπηρεσία,  το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν  έχουν  παρασχεθεί  το  αργότερο  τέσσερεις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την
παραλαβή των προσφορών

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.3  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.

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 μπορούν να
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.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.  Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει  γίνει  από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.2 : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό –Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

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:
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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.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο σε περίπτωση που η παρούσα
σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για
την ικανοποιητική εξέλιξη της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η
ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων
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:

2.2.3.1.  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
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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 τελεσίδικη
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  IKE ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά   στους
διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.), η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  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 (ν. 4497/17 άρθρο 107 παρ.7).

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 περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν ο προσφέρων 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 προσφέρων έχει  αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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  προσφέρων  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. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι
πιο  κάτω  επιτακτικοί  λόγοι  δημόσιου  συμφέροντος  (όπως  ενδεικτικά  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος κτλ)
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β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, 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. 

2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων
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, και
αρθρ. 107 παρ. 9 ν. 4497/17.

(β) εάν (υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(γ) 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, 

(δ) 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, 

(ε) 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, 

(στ) 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 23 της παρούσας, 

(ζ) 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, 

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του,  για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  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 παρ. 2.2.3.4, 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 λειτουργία.

2.2.3.5. Ο προσφέρων 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. 

2.2.3.6.  Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2.γ και  2.2.3.4μπορεί  να προσκομίζει  στοιχεία προκειμένου να αποδείξει  ότι  τα
μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
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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.

2.2.3.7. 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.

2.2.3.8. 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.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
δεν απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κύκλου
εργασιών κ.α. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται:

Α) Να  έχουν  εμπειρία  στην  εγκατάσταση,  συντήρηση  και  επισκευή  ανελκυστήρων τρία  (3)  ετών
(αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις από δημόσια ή ιδιωτικά έργα που να βεβαιώνει την αντίστοιχη εργασία). 

Β) Να διαθέτουν συνεργείο με τεχνικό προσωπικό και να κατέχουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες και
τουλάχιστον  ένα  συνεργείο  συντήρησης  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  υπ’  αριθ.  οικ.
Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄/2604/22-12-2008) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και
ασφάλεια των ανελκυστήρων. Το κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων θα πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη  Δ΄ ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντήρησης μπορεί να δηλώνει ως μέλος ενός
εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται.

Γ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται  να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης  ποιότητας ISO
9001/2015 στο αντικείμενο της εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης ανελκυστήρων.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), 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. 

2.2.7 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
την  παροχή  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  ανελκυστήρων. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν
οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  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 ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο
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Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  και  να  πληρούν  τα  οριζόμενα  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της
παρούσας (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- Υποχρεώσεις Προμηθευτή).

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79
παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα   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 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα για  την  εφαρμογή  του  παρόντος  άρθρου,  νοείται  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 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.

2.2.8.2  Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  σε  3  χρονικά  σημεία:  α)  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (κατακύρωσης της παρούσας) του άρθρου 80 και γ)
κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 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 παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά  περίπτωση
(παράγραφοι 2.2.4-2.2.7).

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 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

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.

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.
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Β.  1.  Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3 οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  (ν.  4250/14,  ν.
4194/13, ν. 4412/16):

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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. 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,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους 2.2.3.1  και
2.2.3.2, 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  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 2.2.3.1 και 2.2.3.2.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ) για την περίπτωση α’ της παρ.2.2.3.4. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι δεν
έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.3. 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.
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Β.4. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Β.5.  Για την  απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7.  (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 Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.6. 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 πιστοποιημένη 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. 

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής
για το σύνολο των ανελκυστήρων  στα ιδιόκτητα και στα μισθωμένα κτίρια (ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης):

ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τη συντήρηση ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτίρια θα δώσουν προσφορά (ποσοστό
έκπτωσης) για 2 αντικείμενα:

επί των αμοιβών της ομάδας ιδιόκτητων κτιρίων, Π.Ε.1, το οποίο έχει βαρύτητα 75%.

επί των τιμών ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου, Π.Ε.2, το οποίο έχει βαρύτητα 25%.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δώσουν προσφορά -   ζυγισμένο   ποσοστό έκπτωσης   ‘‘Ζ.Π.Ε.’’     , το οποίο προκύπτει
ως εξής:

Ζ.Π.Ε. = Π.Ε.1  Χ  75%  +  Π.Ε.2  Χ  25%.

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τη συντήρηση ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτίρια θα δώσουν προσφορά (ποσοστό

έκπτωσης – ‘‘Π.Ε.’’ ) επί των αμοιβών της αντίστοιχης ομάδας.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή συνολικά γα τα ιδιόκτητα

και για τα μισθωμένα κτίρια.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα της Διακήρυξης

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτή

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές,  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο (κυρίως  φάκελος  προσφοράς),  στον  οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας του e - Ε.Φ.Κ.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………………………………………………………………………...

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης τις  επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν,  καθώς και τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό:Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα
ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του  e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ.
Κεντρικής Μακεδονίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 204179/7-9-2020

Αναθέτουσα  Αρχή:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Δνση :Aριστοτέλους 15-17, 4Ος όροφος, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21-9-2020, ώρα 10.00 π.μ.

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) έναν ξεχωριστό (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 της τεχνικές προδιαγραφές και όρους της παρούσας.  

β) έναν ξεχωριστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά»  στον οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
της τεχνικές προδιαγραφές και όρους της παρούσας  (κατά τα οριζόμενα στην παρούσα)
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Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις «α» και «β»
άνω,  οι  φάκελοι  των  προσφορών  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  από  το  Γραφείο
Πρωτοκόλλου  της  ΠΥΣΥ  Κ.  Μακεδονίας,  Αριστοτέλους  15-17,  4ος όροφος,  το  αργότερο  μέχρι  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις  21-9-2020, ημέρα  Δευτέρα ώρα
10.00π.μ..H Υπηρεσία  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο Ε.Φ.Κ.Α. ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές
που  περιέρχονται  στον  Φορέα  με  οποιονδήποτε  τρόπο  πριν  από  την  ως  άνω  ημερομηνία  και  ώρα,  δεν
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, σημειώνεται στο πρακτικό της αρμόδιας «Επιτροπής
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών» η εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή) και τις απορρίπτει ως
μη κανονικές.

Ο e -  Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται
σημαντικές αλλαγές.  Η διάρκεια της παράτασης είναι  ανάλογη με  τη  σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.

2.4.3. Περιεχόμενο φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Ο  φάκελος «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-  Τεχνική  προσφορά»  περιέχει  το  ΤΕΥΔ  συμπληρωμένο  και
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

I. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά, προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το ΤΕΥΔ είναι δυνατόν να υποβληθεί με μόνη την υπογραφή
του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων
αποκλεισμού  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  73  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 για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

II. νομιμοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. (ενδεικτικά : ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις
του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα).

III. «Τεχνική προσφορά» η οποία περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν οι τεχνικές
απαιτήσεις της υπηρεσίας,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού Παραρτήματος της
παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Θα  περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η
καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Επίσης οι οικονομικοί φορείς στη τεχνική προσφορά τους δηλώνουν το χρόνο ισχύος αυτής.  
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Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Ο  οικονομικός  φορέας  εφόσον  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  προκειμένου  να  καλύψει  την
απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας , θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στους
οποίους θα στηριχτεί και την στήριξη που θα λάβει από αυτούς. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τρίτων, που
θα παράσχουν την στήριξή τους στον προσφέροντα, θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που περιέχονται στα
υποβληθέντα, ως δικαιολογητικά συμμετοχής, στο ΤΕΥΔ.

2.4.4. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Ο  φάκελος  «Οικονομική  προσφορά»  θα  περιέχει  έγγραφο  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  του
οικονομικού φορέα. 

Με  την  οικονομική  προσφορά  του  ο  συμμετέχων  υποβάλλει  συμπληρωμένο  το  Υπόδειγμα  Οικονομικής
Προσφοράς του  Παραρτήματος της παρούσας. 

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού
προσώπου και  σε  περίπτωση ένωσης είτε  από όλους τους  φορείς  που την αποτελούν είτε  από τον κοινό
εκπρόσωπό τους. 

Προσωρινός  ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  οικονομικός  φορέας  που  έχει  προσφέρει  την  συμφερότερη  από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμή σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται στην παρούσα . 

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ (€). 

Αν  παρουσιαστούν  ελλείψεις  ή  ήσσονος  αξίας  ατέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο
102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από
την ημερομηνία 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.

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  πιο πάνω και
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

17

ΑΔΑ: ΩΘΞ646ΜΑΠΣ-ΒΧΛ





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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

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 με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και 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.  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

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.

3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αξιολόγηση προσφορών:

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα . 

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. 

Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  καθώς  και  ο
φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της
στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  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. 

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της σύμβασης και  συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε
γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  τεχνικών  προσφορών  που  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  των
εγγράφων της σύμβασης. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών σε
όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών και  των οικονομικών
προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

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 τα οριζόμενα στην παρούσα.

3.1.2 Ασυνήθιστα Χαμηλές - Ισότιμες προσφορές

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, η
Αναθέτουσα  Αρχή  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. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα,
στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί   να  υποβάλει  εντός
προθεσμίας,  δέκα  (10)ημερών από την  κοινοποίηση της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  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  της  παρούσας,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν:

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  (λόγοι  αποκλεισμού-  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής)  της
παρούσας, 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 της παρούσας , η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού 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.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρούσα. 

3.3  Κατακύρωση

Η αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της
διαδικασίας ελέγχου και  αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει  υποβάλει  αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται μετά την
άπρακτη  πάροδο  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις  βοηθημάτων  και
μέσων και την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, και αφού αυτός υποβάλει
τυχόν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρούσας.

3.4  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα
εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες),
απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους,  ή
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις α) εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης  (ΕΠΕ),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (ΙΚΕ)   και  προσωπικών  εταιρειών  (ΟΕ  και  ΕΕ)  τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι) για την καταβολή φόρων:φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της), από την
οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία  υποβολής της στην αναθέτουσα αρχή, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΙΙ)  για  την  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  :  ασφαλιστική  ενημερότητα  κύριας  και
επικουρικής ασφάλισης  (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της) από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή,
από  όπου  να  προκύπτει  ότι,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  πιστοποιητικών  στην
αναθέτουσα αρχή, καθώς και  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ( του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο
προσωρινός  ανάδοχος  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  & επικουρικής)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση
που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6.β της παρούσας,
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

III) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων,  από το οποίο να προκύπτουν οι  πράξεις  επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί  σε  βάρος του
οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

Το εν λόγω  έγγραφο ή πιστοποιητικό, μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση (σύμφωνα με την
παραγ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16)ή, ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου,  ή  αρμόδιου
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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 ως άνω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό
παράπτωμα): 

Για  την  περίπτωση  Δ  του  άρθρου  12.3,  ήτοι  για  τη  μη  αθέτηση  των  ισχυουσών  υποχρεώσεων  που
προβλέπονται στις παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στο  μέρος  λόγοι
αποκλεισμού. 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο  Μέρος IV (Κριτήρια Επιλογής) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του
τόπου  όπου  ασκούν  το  επάγγελμά  τους  ή  άλλης  αρμόδιας  αρχής,  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  στη  χώρα
εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού.

3.5  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Ε.Φ.Κ.Α., η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης
κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο
221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης . Στην περίπτωση
της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα 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.

3.6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

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 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.

Ειδικότερα. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε  λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε  λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  τα
έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
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γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και
η  εκτέλεση  του  συμβατικού  αντικειμένου  δεν  ενδιαφέρει  πλέον  τον  Ε.Φ.Κ.Α.  ή  τον  φορέα  για  τον  οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η)  για  άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος  όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή  προστασίας του
περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Σύναψη Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες,
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. προσκομίζοντας επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,  σύμφωνα με την περίπτωση β'  της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του
Ν.4412/16. 

4.1.1 Τροποποίηση σύμβασης (Άρθρο 132 Ν.4412/2016)

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμφωνα  με  τους  ειδικότερους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016,  κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.2  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.2.1 Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

4.2.2 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
Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και επιπλέον να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης 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. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης. Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2.3. Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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. (πρώην Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.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 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. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

4.2.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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 2.2.3.1 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

5 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.1  Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
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Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τα  αναφερόμενα  στο  παράρτημα  1  της  παρούσας  ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ. 

5.2  Τρόπος πληρωμής

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  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. 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πληρωμή του τιμήματος καθορίζονται στην παρ. 5
& 6 του άρθρου 200 του Ν 4412/16 .

5.3 Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 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  (εκτός  ΦΠΑ)  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει ).  

β) Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με κάθε πληρωμή πέρα των ανωτέρω θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.

5.4  Κυρώσεις  –Διοικητικές Προσφυγές

5.5 Καταγγελία σύμβασης

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 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 1  του  άρθρου 73  του  Ν.  4412/2016 και,  ως εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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. 

.

                                                             Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 

                                                                 Ζιγκερίδης Κωνσταντίνος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FULL MAINTENANCE ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  την  πλήρη  προληπτική  συντήρηση  FULL  MAINTENANCE των

ανελκυστήρων των ιδιόκτητων κτιρίων του e-Ε.Φ.Κ.Α

1. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου, τους κανόνες της τέχνης καθώς και

τις διατάξεις του νόμου περί συντηρήσεως ανελκυστήρων, τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα.

2. Η  συντήρηση  θα  γίνεται  σε  τακτές  ημερομηνίες  και  ώρες,  χωρίς  να  παρακωλύεται  η  κίνηση  των

ανελκυστήρων. Σε κάθε συντήρηση θα γίνεται και καθαρισμός των μηχανών, των φρεατίων, έλεγχος και

αντικατάσταση λαμπτήρων του φρεατίου και  του θαλάμου, έλεγχος και  αντικατάσταση ολισθητήρων,

ώστε να εξασφαλίζεται η καλή εμφάνισή τους και η ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.

3. Η  συντήρηση  περιλαμβάνει  την  αντικατάσταση  οποιουδήποτε  υλικού  και  ανταλλακτικού  των

ανελκυστήρων, που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά, είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε οφείλεται σε

κακή  κατασκευή,  είτε  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία  βλάβης  ή  ζημίας.  Στα  υλικά  ή  ανταλλακτικά

περιλαμβάνονται   όλα τα αναλώσιμα υλικά καθώς και  όλα τα εξαρτήματα των ανελκυστήρων όπως

ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται: ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ, πλακέτες, ηλεκτρομαγνήτες,

ολισθητήρες, ρουλεμάν, λαμπτήρες, inverter, προσκρουστήρες, μπαταρίες, φρένα, τροχαλίες, φερμουίτ,

κλειδαριές κλπ.

4. Στην προσφερόμενη τιμή FULL MAINTENANCE δεν περιλαμβάνονται  , η πλήρης αντικατάσταση

του κινητηρίου μηχανισμού που δεν οφείλεται στην αμέλεια της συντήρησης, του πίνακα στην

περίπτωση που δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για την επισκευή του, των συρματοσχοίνων, του

πατώματος του θαλάμου και των λαδιών των υδραυλικών ανελκυστήρων.

5. Δεν  περιλαμβάνονται  εργασίες  και  επισκευές  που  οφείλονται  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΣΕΙΣΜΟΥ  ή

ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ. Το κόστος των υλικών και η εργασία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τιμοκαταλόγου

της Υπηρεσίας.  Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί  το  δικαίωμα να πραγματοποιήσει  διαγωνιστική διαδικασία στην

περίπτωση που η προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τιμές του τιμοκαταλόγου.

6. Σε  περίπτωση  που  προκύψει  βλάβη,  η  οποία  δεν  περιλαμβάνεται  στη  συντήρησηFULL

MAINTENANCE, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση υλικών – ανταλλακτικών, η διαδικασία που θα

ακολουθείται θα είναι η εξής:

a) Η Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ειδοποιεί την

εταιρία συντήρησης.

b) Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί αυτοψία διαπιστώνοντας το πρόβλημα της βλάβης.

c) Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς την Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο και προς την αρμόδια

για την παρακολούθηση της σύμβασης, Διεύθυνση Στέγασης ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

(Θεσσαλονίκη) αντίστοιχα, συνοπτική έκθεση – περιγραφή του διαπιστωθέντος προβλήματος στην

οποία  θα  αναφέρει  επίσης  το  κόστος  επισκευής  (με  αναφορά  του  α/α  από  τον  Τιμοκατάλογο

Υπηρεσίας Ανταλλακτικών για τα ιδιόκτητα κτίρια) και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

d) Η αρμόδια Διεύθυνση Στέγασης ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Θεσσαλονίκη) αντίστοιχα,

εγκρίνει την αποκατάσταση, αποστέλλοντας την έγκριση προς τη Μονάδα που είναι υπεύθυνη για

το κτίριο και προς τον Ανάδοχο.

e) Μετά την επισκευή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση αποκατάστασης της βλάβης

προς την Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο και προς την αρμόδια για την παρακολούθηση
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της  σύμβασης,  Διεύθυνση  Στέγασης  ή  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Θεσσαλονίκη)

αντίστοιχα.

Όσα υλικά ή ανταλλακτικά τοποθετούνται θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατάστασης,

το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης του συντηρητή (συνοδευόμενο από το δελτίο

αποστολής) ότι «το υλικό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και φέρει την ένδειξη CE».

7. Σε περιπτώσεις εμφανίσεως οποιαδήποτε ανωμαλίας ή βλάβης ανελκυστήρων, απρόοπτων ή μη, ή

διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούμενος αρμοδίως υποχρεούται να προσέρχεται  το

ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν των δύο (2) ωρών μετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση

και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα

κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ., καθ’ όλες τις ημέρες διάρκειας της σύμβασης.

8. Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και η

τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, πινακίδων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

9. Οι περιοδικοί έλεγχοι και οι επανέλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθ.

οικ. Φ.Α.9.2/ΙΟΚ.28425 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β΄2604/22-12-2008).

10. Οι ανελκυστήρες είναι διαφόρων κατασκευαστικών οίκων και εργοστασίων, συνεπώς ο ανάδοχος θα

πρέπει να μεριμνήσει για εύρεση των σχεδίων των πινάκων και να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην

ανάγνωση και την άρση βλαβών όλων των ανελκυστήρων.

11. Ο ανάδοχος θα πρέπει  να τηρεί  αρχείο  για  κάθε ανελκυστήρα και  αντίγραφα αυτών θα πρέπει  να

παραδίδει σε κάθε ζήτηση.

12. Σε περίπτωση που ανελκυστήρας δεν είναι καταχωρημένος, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί

στις  απαραίτητες  εργασίες  εξάλειψης  των  παρατηρήσεων  του  φορέα,  τη  σύνταξη  φακέλου  του

ανελκυστήρα και καταχώρηση αυτού στον οικείο Δήμο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα

διαλαμβανόμενα  στο  Παράρτημα  Α «Γενικοί  και  ειδικοί  όροι».  Ο  e-ΕΦΚΑ είναι  υποχρεωμένος  να

παραδώσει στον ανάδοχο μόνο την οικοδομική άδεια του κτιρίου.

13. Σε  περίπτωση αποχώρησης της Υπηρεσίας από το ιδιόκτητο  κτίριο  (για  οποιοδήποτε  λόγο),  παύει

άμεσα η παροχή της υπηρεσίας  συντήρησης στο συγκεκριμένο  κτίριο  και  η  πληρωμή της  αμοιβής

συντήρησης, με απλή έγγραφη ενημέρωση από τη Δ/νση Στέγασης ή τη Δ/νση Προμηθειών..

14. Σε  περίπτωση μεταστέγασης της  Υπηρεσίας  σε  άλλο  κτίριο  (μισθωμένο  ή ιδιόκτητο)  και  εφόσον ο

ανελκυστήρας δεν διαθέτει ήδη συντηρητή, δύναται να συμφωνηθεί η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών

στο νέο κτίριο σε αντικατάσταση της προηγούμενης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας του αναδόχου και

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με την ίδια ή μικρότερη αμοιβή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προληπτική συντήρηση  των ανελκυστήρων  των ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

κτιρίων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

1. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου, τους κανόνες της τέχνης καθώς και τις

διατάξεις του νόμου περί συντηρήσεως ανελκυστήρων, τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα.

27

ΑΔΑ: ΩΘΞ646ΜΑΠΣ-ΒΧΛ





2. Η συντήρηση θα γίνεται σε τακτές ημερομηνίες και ώρες συντήρησης, χωρίς να παρακωλύεται η κίνηση

των ανελκυστήρων. Σε κάθε συντήρηση θα γίνεται  καθαρισμός των μηχανών, των φρεατίων, έλεγχος και

αντικατάσταση  λαμπτήρων  του  φρεατίου  και  του  θαλάμου,  έλεγχος  και  αντικατάσταση  ολισθητήρων,

εφόσον απαιτείται χωρίς αμοιβή, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή εμφάνισή τους.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επισκευής ή άρσης βλαβών που απαιτεί αντικατάσταση υλικού, ο ανάδοχος

σε  συνεργασία  με  τον  διαχειριστή  (επιτροπή  παραλαβής  και  παρακολούθησης  της  συντήρησης)  θα

επικοινωνεί με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και θα συνεννοείται για την αναγκαιότητα της επισκευής ή της

άρσης βλαβών με απαίτηση ανταλλακτικών και θα καθορίζουν την αμοιβή η οποία βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί με το τίμημα της επισκευής και αποφασίσει

να αναθέσει την επισκευή σε άλλο τεχνίτη ανελκυστήρων, τότε:

Α) Ο υπάρχον ανάδοχος θα λάβει γνώση όλων των επισκευών που θα εκτελεστούν και θα τις επιβλέψει.

Β) Εφόσον ο υπάρχον ανάδοχος έχει διαφωνία είτε για την ποιότητα των υλικών είτε για την ποιότητα

της εργασίας που εκτελεί  ο τεχνικός που έχει  επιλέξει  ο  ιδιοκτήτης  του κτιρίου,  τότε  θα πρέπει  να

υποβάλλει στην Υπηρεσία έκθεση-υπόμνημα με τις αντιρρήσεις του και τις διαπιστώσεις του.

Γ) Οι τεχνικοί της Δ/νσης Στέγασης ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Θεσσαλονίκη) αντίστοιχα, θα

κάνουν  αυτοψία  στον  ανελκυστήρα  και  θα  διαπιστώσουν  την  ορθότητα  ή  μη  των  αιτιάσεων  του

αναδόχου. 

- Εφόσον οι αιτιάσεις του υπάρχοντος αναδόχου είναι ορθές θα ζητείται από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου να

προβεί στις επιπλέον επισκευές ή στην αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών.

- Αν οι αιτιάσεις του αναδόχου δεν είναι ορθές, το υπόμνημα θα απορρίπτεται.

Δ) Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός ανάδοχος θα συνεχίσει  την συντήρηση του ανελκυστήρα για  τον

υπόλοιπο χρόνο της σύμβασής του.

4. Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη, η οποία περιλαμβάνει  αντικατάσταση υλικών – ανταλλακτικών, η

διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής:

- Η Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ειδοποιεί

την εταιρία συντήρησης.

- Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί αυτοψία διαπιστώνοντας το πρόβλημα της βλάβης.

- Ο Ανάδοχος  υποβάλλει  προς  την  Μονάδα  που  είναι  υπεύθυνη  για  το  κτίριο  και  προς  την

αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης, Διεύθυνση Στέγασης ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών  (Θεσσαλονίκη)  αντίστοιχα,  συνοπτική  έκθεση  –  περιγραφή  του  διαπιστωθέντος

προβλήματος στην οποία θα αναφέρει επίσης το κόστος επισκευής (με αναφορά του α/α από

τον Τιμοκατάλογο Υπηρεσίας Ανταλλακτικών για τα μισθωμένα κτίρια) και τον εκτιμώμενο χρόνο

αποκατάστασης.

- Η  αρμόδια  Διεύθυνση  Στέγασης  ή  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Θεσσαλονίκη)

αντίστοιχα, εγκρίνει την αποκατάσταση, αποστέλλοντας την έγκριση προς τη Μονάδα που είναι

υπεύθυνη για το κτίριο και προς τον Ανάδοχο.

- Μετά την επισκευή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση αποκατάστασης της βλάβης

προς  την  Μονάδα  που  είναι  υπεύθυνη  για  το  κτίριο  και  προς  την  αρμόδια  για  την
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παρακολούθηση της  σύμβασης,  Διεύθυνση Στέγασης ή  Υποδιεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών

(Θεσσαλονίκη) αντίστοιχα.

Όσα υλικά ή ανταλλακτικά τοποθετούνται θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατάστασης, το

οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης του συντηρητή (συνοδευόμενο από το δελτίο

αποστολής) ότι «το υλικό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και φέρει την ένδειξη CE».

5. Σε  περιπτώσεις  εμφανίσεως  οποιαδήποτε  ανωμαλίας  ή  βλάβης  ανελκυστήρων,  απρόοπτων  ή  μη,  ή

διακοπής  λειτουργίας  τους  ο  συντηρητής  ειδοποιούμενος  αρμοδίως  υποχρεούται  να  προσέρχεται  το

ταχύτερο δυνατό και εντός δύο (2) ωρών το αργότερο, μετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση

και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα κατά

τις ώρες 7:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ., καθ’ όλες τις ημέρες διάρκειας της σύμβασης.

6. Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και η

τοποθέτηση,  σε  όλες τις  θύρες  των ορόφων,  πινακίδων με  την ένδειξη  «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ –  Ο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

7. Οι περιοδικοί έλεγχοι και οι επανέλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθ. οικ.

Φ.Α.9.2/ΙΟΚ.28425 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β΄2604/22-12-2008).

8. Οι  ανελκυστήρες  είναι  διαφόρων κατασκευαστικών  οίκων  και  εργοστασίων,  συνεπώς ο  ανάδοχος  θα

πρέπει να μεριμνήσει για την εύρεση των σχεδίων των πινάκων και να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην

ανάγνωση και άρση βλαβών όλων των ανελκυστήρων.

9. Σε  περίπτωση που ανελκυστήρας ακινητοποιηθεί  δεκαπέντε  ημέρες και  πάνω,  ανεξάρτητα του  λόγου

ακινητοποίησης, δεν καταβάλλεται το μηνιαίο τίμημα.

10. Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  τηρεί  αρχείο  για  κάθε  ανελκυστήρα  και  αντίγραφα  αυτών  θα  πρέπει  να

παραδίδει στην Υπηρεσία σε κάθε ζήτηση.

11. Σε περίπτωση αποχώρησης της Υπηρεσίας από το μισθωμένο κτίριο (για οποιοδήποτε λόγο),

παύει άμεσα η παροχή της υπηρεσίας συντήρησης στο συγκεκριμένο κτίριο και η πληρωμή της

αμοιβής συντήρησης, με απλή έγγραφη ενημέρωση από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ή τη Δ/νση

Προμηθειών ή το Υποκ/μα που στεγαζόταν στο κτίριο.

12. Σε περίπτωση μεταστέγασης της Υπηρεσίας σε άλλο κτίριο (μισθωμένο ή ιδιόκτητο) και εφόσον ο

ανελκυστήρας  δεν  διαθέτει  ήδη  συντηρητή,  δύναται  να  συμφωνηθεί  η  συνέχιση  της  παροχής

υπηρεσιών στο νέο κτίριο σε αντικατάσταση της προηγούμενης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας

του αναδόχου και της Δ/νσης Στέγασης, με την ίδια ή μικρότερη αμοιβή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ   FULL  -  MAINTENANCE   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ:

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες ή εταιρίες που έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1) Είναι  μέλη  του  αντίστοιχου  Τεχνικού,  Εμποροβιομηχανικού  ή  Βιοτεχνικού  επιμελητηρίου,  που  θα

πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση σε ισχύ.

2) Έχουν εμπειρία  στην εγκατάσταση,  επισκευή και  συντήρηση ανελκυστήρων τουλάχιστον τριών (3) ετών

(αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις από Δημόσια ή Ιδιωτικά έργα που να βεβαιώνει για αντίστοιχη εργασία). Σε

αντίθετη περίπτωση, μη αποδεικνυόμενης εμπειρίας, θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

3) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001/2015 στο

αντικείμενο  της  εγκατάστασης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  ανελκυστήρων,  με  ποινή  αποκλεισμού  σε

περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ ή δεν το προσκομίσει.

4) Να διαθέτει  συνεργείο  με  τεχνικό  προσωπικό,  εξειδικευμένο  για  επισκευές  και  συντηρήσεις  παρομοίων

εγκαταστάσεων,  να  κατέχει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  άδειες,  και  τουλάχιστον  ένα  συνεργείο

συντήρησης  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  υπ’  αριθ.  οικ.  Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425  ΚΥΑ  (ΦΕΚ

Β΄/2604/22-12-2008) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Το  κινητό  συνεργείο  συντήρησης  ανελκυστήρων  θα  να  πρέπει  να  αποτελείται  από  τουλάχιστον  έναν

ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας.

Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνει ως μέλος  ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα

να προΐσταται.      

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

1) πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  Τεχνικού,  Εμποροβιομηχανικού  ή  Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασης.

2) Βεβαιώσεις από Δημόσια ή Ιδιωτικά έργα που βεβαιώνουν την αντίστοιχη εμπειρία των πέντε ετών.

3) Άδεια του συνεργείου. Επίσης επειδή ζητείται και εμπειρία στην εγκατάστασης θα πρέπει να

προσκομισθεί και άδεια εγκαταστάτη  Δ΄ ειδικότητας.  Οι αδειούχοι συντηρητές Δ΄ ειδικότητας

δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

4) Πιστοποιητικό  διαχείρισης  ποιότητας  ISO  9001/2015 στο  αντικείμενο  της   εγκατάστασης,

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

30

ΑΔΑ: ΩΘΞ646ΜΑΠΣ-ΒΧΛ





Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τη συντήρηση ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτίρια θα δώσουν προσφορά (ποσοστό

έκπτωσης) για 2 αντικείμενα:

- επί των αμοιβών της ομάδας ιδιόκτητων κτιρίων, Π.Ε.1, το οποίο έχει βαρύτητα 75%.

- επί των τιμών ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου, Π.Ε.2, το οποίο έχει βαρύτητα 25%.

 Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα προσφέρει    ζυγισμένο   ποσοστό έκπτωσης   ‘‘Ζ.Π.Ε.’’   ,   το οποίο προκύπτει ως εξής:

Ζ.Π.Ε. = Π.Ε.1  Χ  75%  +  Π.Ε.2  Χ  25%.

Ανάδοχος  θα  αναδειχθεί  ο  υποψήφιος  που  θα  προφέρει  την  χαμηλότερη  τιμή  για  το  σύνολο  των

ανελκυστήρων (ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια).

Α1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

I. Οι  ανελκυστήρες  και  τα  εξαρτήματά  τους  πρέπει  να  διατηρούνται  σε  καλή  κατάσταση,  ώστε  να

εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  λειτουργία  τους.  Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει  να  γίνεται  συντήρηση  των

ανελκυστήρων από ειδικευμένο προσωπικό.

II. Η  επιβαλλόμενη  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  συντήρηση  περιλαμβάνει  τον  κατά  τακτά  χρονικά

διαστήματα  έλεγχο  των  ηλεκτρικών  και  μηχανικών  διατάξεων  ασφάλειας  καθώς  επίσης  και  των

υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας

στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή ζημίας

ή  και  απορύθμιση  των  μηχανικών ή/και  ηλεκτρικών διατάξεων  ασφάλειας  και  λοιπών εξαρτημάτων

αυτού.

III. Περιλαμβάνει  ακόμη τις  απαραίτητες εργασίες για  την  αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας  με

εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων καθώς επίσης τον καθαρισμό και  την λίπανση όπου

χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών και ενεργειών,

σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή των

διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

Ε  

Στην προσφερόμενη τιμή FULL MAINTENANCE περιλαμβάνονται :

 Η  αγορά  και  η  αντικατάσταση  οποιουδήποτε  υλικού  και  ανταλλακτικού  των  ανελκυστήρων,  που

παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε οφείλεται σε κακή κατασκευή, είτε

σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία  βλάβης  ή  ζημίας.  Στα  υλικά  ή  ανταλλακτικά  περιλαμβάνονται  όλα  τα

αναλώσιμα καθώς και όλα τα εξαρτήματα των ανελκυστήρων όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά

αναφέρονται:  ασφαλειοδιακόπτες,  ρελέ,  πλακέτες,  ηλεκτρομαγνήτες,  ολισθητήρες,  ρουλεμάν,

λαμπτήρες, inverter, προσκρουστήρες, μπαταρίες, φρένα, τροχαλίες, φερμουίτ, κλειδαριές κλπ. Επίσης

περιλαμβάνει  το κόστος της δαπάνης που αφορά στον φορέα πιστοποίησης που θα κληθεί  για τον

ετήσιο  έλεγχο,  την  αποκατάσταση  (εξάλειψη  των  παρατηρήσεων  του  φορέα  εάν  υπάρχουν),  τον

επανέλεγχο, την έκδοση του πιστοποιητικού και την καταχώρηση στο Δήμο.

Στην προσφερόμενη τιμή FULL MAINTENANCE δεν περιλαμβάνονται:
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 Η αντικατάσταση του κινητηρίου μηχανισμού που δεν οφείλεται στην αμέλεια της συντήρησης,

του  πίνακα  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχουν  ανταλλακτικά  για  την  επισκευή  του,  των

συρματοσχοίνων  και  του  πατώματος  του  θαλάμου  και  των  λαδιών  των  υδραυλικών

ανελκυστήρων. Επίσης δεν περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται μετά

από  σεισμό,  πυρκαγιά  ή  πλημμύρα.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  ισχύουν  οι  τιμές  του

τιμοκαταλόγου της υπηρεσίας,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν και  την  εργασία και  επιβαρύνονται

μόνο με ΦΠΑ.

 Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας δεν έχει  καθόλου καταχωρηθεί  ή δεν έχει  παλαιά άδεια

λειτουργίας και απαιτείται η σύνταξη φακέλου, τότε ο e-ΕΦΚΑ επιβαρύνεται και με το κόστος της

εξάλειψης των παρατηρήσεων του φορέα (σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Υπηρεσίας και το

κόστος του φακέλου). 

 Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας έχει  καταχώρηση η οποία είναι προ του έτους 2009 και

απαιτούνται υλικά για την αναβάθμισή του, τότε ο e-ΕΦΚΑ επιβαρύνεται και με το κόστος της

εξάλειψης των παρατηρήσεων του φορέα (σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της Υπηρεσίας) όχι

όμως και το κόστος της καταχώρησης.

 Σε   καμία  άλλη  περίπτωση  ο  e-ΕΦΚΑ  δεν  επιβαρύνεται  με  το  κόστος  της  εξάλειψης  των

παρατηρήσεων του φορέα.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο  fullmaintenance έχει συνταχθεί από

την  Υπηρεσία  κατάλογος  ανταλλακτικών  (περιλαμβανομένης  της  σχετικής  εργασίες  επισκευής  και

τοποθέτησης), επί του οποίου οι υποψήφιοι ανάδοχοι (των ιδιόκτητων κτιρίων) θα προσφέρουν έκπτωση.

IV. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  στη  συντήρηση  και  επιθεώρηση  των  ανελκυστήρων  ανά

δεκαπενθήμερο (από την 1η έως την 15η κάθε μήνα για το πρώτο δεκαπενθήμερο και από την 16η έως

το τέλος του μήνα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο. Μεταξύ των συντηρήσεων είτε διαδοχικών του ίδιου

μήνα ή διαδοχικών μηνών, θα μεσολαβεί χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 10 ημερολογιακών ημερών).

Η σύνταξη του ειδικού Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου – Επιθεώρησης (δελτίο εταιρίας) για κάθε έναν από

τους ανελκυστήρες, είτε αφορά συντήρηση είτε βλάβη είτε επισκευή βλάβης, θα συμπληρώνεται στο

προβλεπόμενο από τη νομοθεσία βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, το οποίο θα προσυπογράφεται

από το συντηρητή και θα παραδίδεται στην αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής. Η Επιτροπή θα

συντάσσει κάθε μήνα πρακτικό παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης. Τα πρωτότυπα πρακτικά θα

αποστέλλονται στην ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

V. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί  με το τιμολόγιο του και τα εξής:  

a) Λίστα  με  τις  τακτικές  επισκέψεις  προληπτικής  συντήρησης  και  τις  έκτακτες  επισκέψεις

κατασταλτικής συντήρησης (επισκευές βλαβών).

b) Αντίγραφο  του  βιβλίου  συντήρησης  του  ανελκυστήρα,  και  συγκεκριμένα  τις  σελίδες  που

αφορούν τους συγκεκριμένους μήνες για τους οποίους ζητείται η πληρωμή.,

c) Βεβαίωση ότι τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ και φέρουν τη

σήμανση CE.

32

ΑΔΑ: ΩΘΞ646ΜΑΠΣ-ΒΧΛ





d) Περιγραφή  βλάβης  και  ανταλλακτικά  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  αποκατάσταση  τυχόν

βλάβης. Εάν ο ανελκυστήρας παραμείνει ακινητοποιημένος δεκαπέντε ημέρες και πάνω

δεν καταβάλλεται το μηνιαίο τίμημα αυτού. 

VI. ΟΙ  εργασίες  που  αφορούν  στην  Προληπτική  –  Επανορθωτική  Συντήρηση  θα  είναι  τουλάχιστον  οι

κάτωθι:   

a) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).

b) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.

c) Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεων εντός του φρέατος.

d) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.

e) Να  ελέγχει  τη  κανονική  λειτουργία  των  διακοπτών  τέρματος  διαδρομής  και  κινητού  δαπέδου,

θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν.

f) Να λιπαίνει όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.

g) Να ελέγχει  την  καλή  λειτουργία  του  κώδωνα κινδύνου  και  του  φωτισμού ασφαλείας  εντός  του

θαλάμου.

h) Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματοσχοίνων επί του θαλάμου και του αντιβάρου.

i) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματοσχοίνων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής

καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσουν κλώνοι τότε

γίνεται  αλλαγή όλων.  Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει  η τάνυση τους να είναι  ίδια  και  να

ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τρίμηνο.

j) Να  ελέγχει  την  κατάσταση  των  βερμούτ  των  φρένων  καθώς  και  τα  πέδιλα  των  ευθυντηρίων

ράβδων.

k) Να ελέγχει την στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα και να συμπληρώνει με έλαιο εφόσον

χρειάζεται.

l) Να  ελέγχει  και  να  ωμομετρά  όλα  τα  ηλεκτρικά  κυκλώματα  για  εξακρίβωση  τυχόν  διαρροής  ή

βλάβης.

m) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, καθώς και των ηλεκτρονόμων

ανόδου – καθόδου.

n) Να εξετάζεται  η λειτουργία του ηλεκτρονόμου, παρουσία τάσεως έναντι  γης σε μεταλλικά μέρη

(ρελέ διαφυγής).

o) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματοσχοίνων επί της τροχαλίας τριβής και ρυθμιστή ταχύτητας.

p) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων.

q) Να ελέγχει το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου, του φρέατος και του τροχαλιοστασίου,

όπου υπάρχει.

r) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει.

s) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης

και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες).

t) Να  αποκαθιστά  τον  σωστό  φωτισμό  στους  θαλάμους,  στο  μηχανοστάσιο,  στο  φρεάτιο  και  το

τροχαλιοστάσιο αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες.

u) Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή απρόσκοπτη λειτουργία του

ανελκυστήρα.

VII. Σε  περίπτωση  που  προκύψει  βλάβη,  η  οποία  δεν  περιλαμβάνεται  στη  συντήρησηFULL

MAINTENANCE, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση υλικών – ανταλλακτικών, η διαδικασία που θα

ακολουθείται θα είναι η εξής:
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a) Η Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ειδοποιεί την

εταιρία συντήρησης.

b) Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί αυτοψία διαπιστώνοντας το πρόβλημα της βλάβης.

c) Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς την Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο και προς την αρμόδια

για  την  παρακολούθηση  της   Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Θεσσαλονίκη)  αντίστοιχα,

συνοπτική έκθεση – περιγραφή του διαπιστωθέντος προβλήματος στην οποία θα αναφέρει επίσης

το κόστος επισκευής (με αναφορά του α/α από τον Τιμοκατάλογο Υπηρεσίας Ανταλλακτικών για τα

ιδιόκτητα κτίρια) και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

d) Η  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Θεσσαλονίκη)  αντίστοιχα,  εγκρίνει  την  αποκατάσταση,

αποστέλλοντας  την  έγκριση  προς  τη  Μονάδα  που  είναι  υπεύθυνη  για  το  κτίριο  και  προς  τον

Ανάδοχο.

e) Μετά την επισκευή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση αποκατάστασης της βλάβης

προς την Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο και προς την αρμόδια για την παρακολούθηση

της σύμβασης, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης.

Όσα υλικά ή ανταλλακτικά τοποθετούνται θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατάστασης, το

οποίο  θα  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  κατάλληλων  δικαιολογητικών  από  την  πλευρά  του

αναδόχου.

VIII. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής ή συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα

τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.

IX. Όποιες ζημιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκατασταθούν με ευθύνη

και έξοδα του ιδίου.

X. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

 Σε περιπτώσεις εμφανίσεως οποιαδήποτε ανωμαλίας ή βλάβης ανελκυστήρων, απρόοπτων ή μη, ή

διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούμενος αρμοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το

ταχύτερο δυνατό και εντός δύο (2) ωρών το αργότερο, μετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο,

εξέταση και παρέμβαση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του

ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ., καθ’ όλες τις ημέρες διάρκειας της σύμβασης.

 Άμεση  Ανταπόκριση  σε  περίπτωση  ανάγκης  καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης,

συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών, κυρίως σε περιπτώσεις εγκλωβισμού.

 Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και

η τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, πινάκων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  το  κόστος  του  ετήσιου  ελέγχου  του  φορέα,  η  αντικατάσταση  των

λαμπτήρων στο θάλαμο - φρεάτιο και μπουτόν κλίσης και γλιστρών.  Κατά τα  άλλα  ισχύουν  όλα τα

παραπάνω που αφορούν την συντήρηση (  IV   εως ΧΙΙ).     

ΧΙΙ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε τερις  (3) μήνες με την προσκόμιση των Τιμολογίων και των όσων

αναφέρονται παραπάνω στον όρο V.

Α2) ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
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1. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος για την ασφάλιση όλων των ανελκυστήρων της ομάδας

που θα αναλάβει σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

2. Ρητά  συμφωνείται  ότι  βλάβες  των  συντηρουμένων  εγκαταστάσεων  θα  αποκαθίστανται  άμεσα  και

σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Σε  περίπτωση  που  ο  Συντηρητής  αρνηθεί  να  αποκαταστήσει  βλάβες  των  συντηρουμένων

εγκαταστάσεων  κατά  τον  υποδεικνυόμενο  τρόπο  και  στον  επιβαλλόμενο  χρόνο,  ο  e-ΕΦΚΑ έχει  το

δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά το συμφερότερο τρόπο, καταλογίζοντας τις

σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.

4. Σε περίπτωση που ο e-ΕΦΚΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζημιωθεί καθ’ οιονδήποτε

τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή

άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση

θα βαρύνει τον ανάδοχο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

5. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει

υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του e-ΕΦΚΑ, των

ασφαλισμένων του και του αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα

παραπάνω προκύψουν κατά  την  διάρκεια  ή/και  εξαιτίας  των  εργασιών  (συντήρησης,  επισκευών,  ή

όποιων  άλλων  εργασιών  προβλέπονται  στην  σύμβαση)  ή  συνέπεια  ελαττωμάτων  αυτών  ή  είναι

συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.

6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον e-ΕΦΚΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος

του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων

συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ  κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν

να καταβάλλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες

την υπεράσπιση του e-ΕΦΚΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται

εναντίον  του  οποιονδήποτε  που  θα  έχει  σχέση  με  τις  παραπάνω  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  του

αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει τον e-ΕΦΚΑ για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από

τους παραπάνω όρους.

7. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο

για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους των κτηρίων του e-

ΕΦΚΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι τοξικά και δεν

είναι εύφλεκτα.

8. Σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως

απαραίτητη  και  δεν  μπορεί  επ’  ουδενί  να  παρακαμφθεί,  θα  πρέπει  ο  Ανάδοχος  να  πάρει  όλα  τα

απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  ώστε  να  μην  προκύψουν  επικίνδυνες  καταστάσεις  και  προκληθούν

ατυχήματα ή άλλα δυσμενή αποτελέσματα. 

9. Ο ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση τριών (3) ετών τόσο για τα υλικά που θα τοποθετούνται όσο και για

τις εργασίες που θα εκτελούνται, με σχετική Υ/Δ που θα υποβάλλει.

Επισυνάπτεται  πίνακας με τον «τιμοκατάλογο υπηρεσίας ανταλλακτικών», δηλαδή το κόστος για  αγορά και

τοποθέτηση (εργασία) ανταλλακτικού που δεν καλύπτεται από το fullmaintance service:
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ + ΥΛΙΚΟ) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Α/Α Περιγραφή Μονάδα
Τιμή  (€)  μονάδας
προϋπολογισμού 

1 Συρματόσχοινο έως Φ11 8Χ19 μέτρο 4   

2 Επαφή πόρτας ζεύγος 20   

3 Ηλεκτρονόμος ισχύος έως 80Α τεμάχιο 200   

4 Μ/Σ πολλών εξόδων μονοφασικός 300 KVA τεμάχιο 60   

5 Μ/Σ πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA τεμάχιο 70   

6 Περιέλιξη πηνίου φρένου για μηχανή έως 20 HP τεμάχιο 150   

7 Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών τεμάχιο 70   

8 Χρονικό βοηθητικών κυκλωμάτων τεμάχιο 70   

9 Ηλεκτρονόμος γης με επαναφορά τεμάχιο 70   

10 Ωθητήρας πόρτας Νο 2 τεμάχιο 50   

11 Κλειδαριά μονή με πιστοποιητικό τεμάχιο 70   

12 Κλειδαριά διπλή με πιστοποιητικό τεμάχιο 90   

13 Φερμουίτ για μηχανή έως 20 HP ζεύγος 150   

14 Διακόπτης σπαστού δαπέδου θαλάμου τεμάχιο 20   

15 Αυτόματος ηλεκτροκινητήρας ως 20 HP με θερμικό τεμάχιο 180   

16 Θερμικό τριφασικό ηλεκτρονόμου τεμάχιο 50   

17 Επιτηρητής τάσης τεμάχιο 80   

18 Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων τεμάχιο 20   

19 Ολισθητήρας σασί πλαστικός ERTALON πλήρης τεμάχιο 100   

20 Ελαστικά παρεμβύσματα - δακτυλίδια ολισθητήρα τεμάχιο 20   

21 Ελατήρια πατώματος θύρας τεμάχιο 30   

22 Κομβίο απλό τεμάχιο 20   

23 Κομβίο αφής τεμάχιο 30   

24 Κομβίο αντιβανδαλιστικό τεμάχιο 50   

25 Display & τόξα τεμάχιο 50   

26 Διακόπτης κομβιοδόχης τεμάχιο 20   

27 Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης βαρέως τύπου τεμάχιο 140   

28 Επαφές οροφοδιαλογέα ανά στάση σετ 20   

29 Αλλαγή ορυκτελαίων μειωτήρα στροφών και πλύσιμό του τεμάχιο 60   

30 Φωτοκύτταρο τεμάχιο 70   

31 Ανακλαστήρας φωτοκυττάρου τεμάχιο 20   
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32 Κρύσταλλο ημιαυτόματης θύρας τεμάχιο 10   

33 Τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων στις θύρες τεμάχιο 10   

34 Control Simplex 2 ταχ. έως 10 στάσεις -20 HP ηλεκτρονικός τεμάχιο 2.600   

35 Control Simplex υδρ. έως 10 στάσεις -40 HP ηλεκτρονικός τεμάχιο 3.000   

36 Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 10 στάσεις σετ 110   

37 Σετ φωτοδιακόπτης για διπλό έως 10 στάσεις σετ 130   

38 Ρεγουλατόρος με πιστοποιητικό (άνω μέρος) τεμάχιο 100   

39 Ρεγουλατόρος ή οροφοδιαλογέας (κάτω μέρος) τεμάχιο 80   

40 Αλυσίδα οροφοδιαλογέα πλήρης μέτρο 5   

41 Ανεμιστήρας κινητήρα μονοφασικός τεμάχιο 50   

42 Ανεμιστήρας κινητήρα τριφασικός τεμάχιο 60   

43 Σασί θαλάμου πλήρες με σύστημα αρπάγης και διάταξης ζυγίσεως τεμάχιο 2.500   

44 Προσθήκη διάταξης ζυγίσεως σε υπάρχον σασί ή στο μηχ/σιο τεμάχιο 800   

45 Προσκρουστήρας θαλάμου με την βάση του τεμάχιο 50   

46 Προσκρουστήρας αντιβάρου με την βάση του τεμάχιο 50   

47 Οροφοδιαλογέας πλήρης έως 10 στάσεις τεμάχιο 80   

48 Οροφοδιαλογέας αντ/ση με ηλεκτρονικό (με αισθητήρες, καλωδίωση) τεμάχιο 300   

49 Εύκαμπτο καλώδιο 12Χ1 πλακέ εγκατεστημένο μέτρο 10   

50 Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχ. έως 20 HP τεμάχιο 800   

51 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχ. έως 20 HP τεμάχιο 1.200   

52 Μετατροπή φωτισμού από πυρακτ. σε φθορισμού (σετ κομπλέ) σετ 100   

53 Λάστιχα σασί (σετ κομπλέ) σετ 20   

54 Πλαστικά οροφής πάχους 4 χιλ. (τετραγωνικό μέτρο) τ.μ. 20   

55 Τροχαλία μηχανής φλατζωτή έως Φ700/8 συρμ. τεμάχιο 400   

56 Τροχαλία μηχανής πρεσσαριστή έως Φ 700/8 συρμ. τεμάχιο 500   

57 Τροχαλία παρέκκλισης έως Φ 700/8 συρμ. τεμάχιο 300   

58 Κουζινέτο μηχανής ή κινητήρα έως 20 HP τεμάχιο 350   

59 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα έως 10 HP τεμάχιο 120   

60 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα έως 20 HP τεμάχιο 130   

61 Κώνος συρματοσχοίνου τεμάχιο 20   

62 Πάτωμα θαλάμου πλήρες έως 20 άτομα (τετρ. μέτρο) τ.μ. 150   

63 Πάτωμα θαλάμου αντικατάσταση επίστρωσης έως 20 άτομα (τετρ. μέτρο) τ.μ. 30   
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64 Κομβιοδόχη θέσεων με 1 σημείο (άνευ σκάφης) τεμάχιο 50   

65 Κομβιοδόχη θέσεων με 2 σημεία (άνευ σκάφης) σετ 60   

66 Κομβιοδόχη θέσεων με 5 σημεία (άνευ σκάφης) τεμάχιο 80   

67 Κομβιοδόχη θέσεων με 10 σημεία (άνευ σκάφης) τεμάχιο 90   

68 Κομβιοδόχη θέσεων με 15 σημεία (άνευ σκάφης) τεμάχιο 110   

69 Κομβιοδόχη θέσεων ή σκάφη τεμάχιο 100   

70 Πόμολο θύρας τεμάχιο 20   

71 Κορώνα - ατέρμων μηχανής αντικ/ση για μηχανή έως 20 HP τεμάχιο 800   

72 Μετακίνηση κινητ. μηχανισμού σε νέα σιδηρά βάση τεμάχιο 500   

73 Πλήρης αντικατάσταση φρένου μηχανής τεμάχιο 250   

74 Αντ/ση επένδυσης θαλάμου φορμάικα-inox σατινέ έως 20 άτομα τ.μ. 60   

75 Αντ/ση λαμπάδων εισόδου θαλάμου (κορνίζα) τεμάχιο 60   

76 Εξαερισμός θαλάμου τεμάχιο 60   

77 Μεταλλική κατασκευή για τοποθέτηση εξαεριστήρα τεμάχιο 10   

78 Αντ/ση θαλάμου έως 20 άτομα επιφανείας ανεπένδυτος τεμάχιο 1.500   

79 Στήριξη και ευθυγράμμιση οδηγών έως 10 στάσεις τεμάχιο 500   

80 Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 8 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s (εργοστασίου κατασκευής
OTIS-THYSSEN-KONE-SCHINDLER) 

τεμάχιο 4.000   

81 Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 14 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s (εργοστασίου κατασκευής
OTIS-THYSSEN-KONE-SCHINDLER) 

τεμάχιο 4.500   

82 Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 20 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s (εργοστασίου κατασκευής
OTIS-THYSSEN-KONE-SCHINDLER) 

τεμάχιο 5.000   

80α Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 8 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των
παραπάνω

τεμάχιο
2.000   

81α Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 14 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των
παραπάνω

τεμάχιο 2.500   

82α Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 20 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των
παραπάνω

τεμάχιο 3.000   

83 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εξάρτησης έως 10 στάσεις τεμάχιο 700   

84 Εγκατάσταση φωτισμού φρέατος έως 10 στάσεις τεμάχιο 80   

85 INVERTER VVVF για φορτία έως 20 άτομα τεμάχιο 2.500   

86 Σύστημα απεγκλωβισμού για μηχανικό ανελκυστήρα τεμάχιο 2.000   
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87 Σύστημα απεγκλωβισμού για υδραυλικό ανελκυστήρα τεμάχιο 400   

88 Θύρα θαλάμου τύπου BUS ή τηλεσκοπική μαζί με τον μηχανισμό τεμάχιο 1.100   

89 Φωτοκουρτίνα τεμάχιο 600   

90 Επισκευή θύρας οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο 30   

91 Οδηγός σασί θαλάμου τύπου Τ οποιασδήποτε διάστασης μέτρο 50   

92 Οδηγός σασί αντιβάρου τύπου Τ οποιασδήποτε διάστασης μέτρο 30   

93 Στήριγμα οδηγού τεμάχιο 5   

94 Ολισθητήρας σασί μεταλλικός πλήρης αυτολιπαινόμενος τεμάχιο 80   

95 Θύρα φρεατίου αυτόματη πλήρη οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο 600   

96 Θύρα φρεατίου ημιαυτόματη πλήρη οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο 400   

97 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΠΩΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΑΠΌ  ΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΝ  81.1  &  81.2,  ΤΗΝ  ΚΥΑ
Φ.9.2/ΟΙΚ.32803/1308/1997  ΦΕΚ  Β.815/97  και  την  ΚΥΑ
οικ.3899/253/Φ.9.2/02,  ΗΤΟΙ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΣΥΝΤΑΞΗ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΦΥΛΛΩΝ,  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ
ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ,  ΕΚΔΟΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Περιλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  για  τους  ελέγχους  από
αναγνωρισμένο φορέα του Κράτους)

τεμάχιο 300   

98 Αντικατάσταση περιοριστήρα ταχύτητας τεμάχιο 300 

99 Εγκατάσταση πρίζας  τεμάχιο 20   

100 Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στο μηχανοστάσιο τεμάχιο  40

101 Τοποθέτηση χειριστήριο κίνησης σταθερής πίεσης και μειωμένης ταχύτητας,
μανιτάρι  STOP στο τροχαλιοστάσιο  

τεμάχιο
80

102 Τοποθέτηση κουδουνιού και ρευματοδότη στο τροχαλιοστάσιο τεμάχιο 100   

103 Αντικατάσταση των τερμάτων διαδρομής τεμάχιο 50   

104 Στον πυθμένα του φρεατίου θα τοποθετηθεί μανιτάρι STOP - ρευματοδότη
και διακόπτη των φωτιστικών του φρεατίου

τεμάχιο
80 

105 Αντικατάσταση κλειδαριών θυρών φρέατος με προμανδάλωση και σήμανση
CE

τεμάχιο
100

106 Αντικατάσταση χειριστηρίων κίνησης στη στέγη του θαλάμου τεμάχιο 80

107 Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής τεμάχιο 30

108 Τοποθέτηση σπαστού χείλους στην πλευρά των αντιβάρων και πάνω στην
οροφή του θαλάμου 

τεμάχιο
90

109 Τοποθέτηση συστήματος αρπάγης κατά την υπερτάχυνση. τεμάχιο 750

110 Έλεγχος  και  ζυγοστάθμιση  του  αντιβάρου  και  προσθήκη  εάν  απαιτείται
αντιβάρου

τεμάχιο
150

111 Αντικατάσταση λαδιών υδραυλικού ανελκυστήρα ανά λίτρο lt 2,60
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112 Τσιμούχα εμβόλου υδραυλικού ανελκυστήρα τεμάχιο 250

113 Πιεζοστάτης υψηλής υδραυλικού ανελκυστήρα τεμάχιο 100

114 Πιεζοστάτης υψηλής υδραυλικού ανελκυστήρα τεμάχιο 100

115 Μπαταρία απεγκλωβισμού σε υδραυλικό ανελκυστήρα τεμάχιο 20

116 Σύστημα δοκιμής αρπάγης σε υδραυλικό ανελκυστήρα τεμάχιο 50

117 Ιμάντες κίνησης 30 mm πλάτος, μέτρο 15

118 Αποσυναρμολόγηση και ρύθμιση αρπάγων τεμάχιο 200

119 Αντικατάσταση μπράτσου bus door τεμάχιο 140

120 Μεταλλικός άξονας bus door τεμάχιο 80

121 Εσωτερική πόρτα θαλάμου ανελκυστήρα τύπου busdoor τεμάχιο 1100

122 Ρόδες σασί θαλάμου τεμάχιο 95

123 Αναβάθμιση λογισμικού κεντρικής πλακέτας τεμάχιο 600
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ:

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες ή εταιρίες που έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1) Είναι  μέλη  του  αντίστοιχου  Τεχνικού,  Εμποροβιομηχανικού  ή  Βιοτεχνικού  επιμελητηρίου,  που  θα

πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση σε ισχύ.

2) Έχουν εμπειρία  στην εγκατάσταση,  επισκευή και  συντήρηση ανελκυστήρων τουλάχιστον τριών (3)  ετών

(αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις από Δημόσια ή Ιδιωτικά έργα που να βεβαιώνει για αντίστοιχη εργασία). Σε

αντίθετη περίπτωση, μη αποδεικνυόμενης εμπειρίας, θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

3) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001/2015 στο

αντικείμενο  της  εγκατάστασης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  ανελκυστήρων,  με  ποινή  αποκλεισμού  σε

περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ ή δεν το προσκομίσει.

4) Να διαθέτει  συνεργείο  με  τεχνικό  προσωπικό,  εξειδικευμένο  για  επισκευές  και  συντηρήσεις  παρομοίων

εγκαταστάσεων,  να  κατέχει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  άδειες,  και  τουλάχιστον  ένα  συνεργείο

συντήρησης  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  της  υπ’  αριθ.  οικ.  Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425  ΚΥΑ  (ΦΕΚ

Β΄/2604/22-12-2008) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Το  κινητό  συνεργείο  συντήρησης  ανελκυστήρων  θα  να  πρέπει  να  αποτελείται  από  τουλάχιστον  έναν

ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας.

Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνει ως μέλος  ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα

να προΐσταται.      

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

1) πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  Τεχνικού,  Εμποροβιομηχανικού   ή  Βιοτεχνικού

Επιμελητήριου του κράτους εγκατάστασης.

2) Βεβαιώσεις από Δημόσια ή Ιδιωτικά έργα που βεβαιώνουν την αντίστοιχη εμπειρία των πέντε ετών.

3) Άδεια του συνεργείου. Επίσης επειδή ζητείται και εμπειρία στην εγκατάστασης θα πρέπει να

προσκομισθεί και άδεια εγκαταστάτη  Δ΄ ειδικότητας.  Οι αδειούχοι συντηρητές Δ΄ ειδικότητας

δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

4) Πιστοποιητικό  διαχείρισης  ποιότητας  ISO  9001/2015 στο  αντικείμενο  της   εγκατάστασης,

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τη συντήρηση ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτίρια θα δώσουν προσφορά (ποσοστό

έκπτωσης – ‘‘Π.Ε.’’ ) επί των αμοιβών του σχετικού πίνακα.

Ανάδοχος  θα  αναδειχθεί  ο  υποψήφιος  που  θα  προφέρει  την  χαμηλότερη  τιμή  για  το  σύνολο  των

ανελκυστήρων (ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια).
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Α1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

I. Οι  ανελκυστήρες  και  τα  εξαρτήματά  τους  πρέπει  να  διατηρούνται  σε  καλή  κατάσταση,  ώστε  να

εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  λειτουργία  τους.  Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει  να  γίνεται  συντήρηση  των

ανελκυστήρων από ειδικευμένο προσωπικό.

II. Η  επιβαλλόμενη  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  συντήρηση  περιλαμβάνει  τον  κατά  τακτά  χρονικά

διαστήματα  έλεγχο  των  ηλεκτρικών  και  μηχανικών  διατάξεων  ασφάλειας  καθώς  επίσης  και  των

υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας

στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή ζημίας ή

και απορύθμιση των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας και λοιπών εξαρτημάτων αυτού.

III. Περιλαμβάνει  ακόμη  τις  απαραίτητες  εργασίες  για  την  αποκατάσταση  της  ασφαλούς  λειτουργίας  με

εξάλειψη των βλαβών και  των απορρυθμίσεων καθώς επίσης  τον καθαρισμό και  την  λίπανση όπου

χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων και γενικά την εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών και ενεργειών,

σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή των

διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

IV. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  στη  συντήρηση  και  επιθεώρηση  των  ανελκυστήρων  ανά

δεκαπενθήμερο (από την 1η έως την 15η κάθε μήνα για το πρώτο δεκαπενθήμερο και από την 16η έως το

τέλος του μήνα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο. Μεταξύ των συντηρήσεων είτε διαδοχικών του ίδιου μήνα

ή διαδοχικών μηνών,  θα μεσολαβεί  χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον 10 ημερολογιακών ημερών).  Η

σύνταξη του ειδικού Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου – Επιθεώρησης (δελτίο εταιρίας) για κάθε έναν από τους

ανελκυστήρες,  είτε  αφορά  συντήρηση  είτε  βλάβη  είτε  επισκευή  βλάβης,  θα  συμπληρώνεται  στο

προβλεπόμενο από τη νομοθεσία βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, το οποίο θα προσυπογράφεται

από το συντηρητή και θα παραδίδεται στην αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από

τον Διευθυντή του Υποκ/τος (ή της Υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο). Η Επιτροπή θα συντάσσει κάθε

μήνα πρακτικό παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης. . Τα πρωτότυπα  πρακτικά θα αποστέλλονται

στην ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

V. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί  με το τιμολόγιο του και τα εξής:  

a) Λίστα  με  τις  τακτικές  επισκέψεις  προληπτικής  συντήρησης  και  τις  έκτακτες  επισκέψεις

κατασταλτικής συντήρησης (επισκευές βλαβών).

b) Αντίγραφο του βιβλίου συντήρησης του ανελκυστήρα, και συγκεκριμένα τις σελίδες που αφορούν

τους συγκεκριμένους μήνες για τους οποίους ζητείται η πληρωμή.

c) Βεβαίωση ότι τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ και φέρουν τη

σήμανση CE.

d) Περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης.

Εάν  ο  ανελκυστήρας  παραμείνει  ακινητοποιημένος  δεκαπέντε  ημέρες  και  πάνω  δεν

καταβάλλεται το μηνιαίο τίμημα αυτού. 

VI. ΟΙ εργασίες που αφορούν στην Προληπτική – Επανορθωτική Συντήρηση θα είναι τουλάχιστον οι κάτωθι:

a) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).

b) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.

c) Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεων εντός του φρέατος.

d) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.

e) Να  ελέγχει  τη  κανονική  λειτουργία  των  διακοπτών  τέρματος  διαδρομής  και  κινητού  δαπέδου,

θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν.

f) Να λιπαίνει όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.
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g) Να  ελέγχει  την  καλή  λειτουργία  του  κώδωνα  κινδύνου  και  του  φωτισμού  ασφαλείας  εντός  του

θαλάμου.

h) Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματοσχοίνων επί του θαλάμου και του αντιβάρου.

i) Να ελέγχει  την καλή κατάσταση των συρματοσχοίνων σε  όλο  το μήκος  αυτών έναντι  μηχανικής

καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσουν κλώνοι τότε

γίνεται  αλλαγή  όλων.  Για  την  πρόληψη της  φθοράς  πρέπει  η  τάνυση  τους  να  είναι  ίδια  και  να

ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τρίμηνο.

j) Να ελέγχει την κατάσταση των βερμούτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.

k) Να ελέγχει  την στάθμη ελαίου και  κιβωτίου του ατέρμονα και να συμπληρώνει  με έλαιο εφόσον

χρειάζεται.

l) Να ελέγχει και να ωμομετρά όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή βλάβης.

m) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, καθώς και των ηλεκτρονόμων

ανόδου – καθόδου.

n) Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ

διαφυγής).

o) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματοσχοίνων επί της τροχαλίας τριβής και ρυθμιστή ταχύτητας.

p) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων.

q) Να ελέγχει  το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου,  του φρέατος και  του τροχαλιοστασίου,

όπου υπάρχει.

r) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει.

s) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης

και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες).

t) Να  αποκαθιστά  τον  σωστό  φωτισμό  στους  θαλάμους,  στο  μηχανοστάσιο,  στο  φρεάτιο  και  το

τροχαλιοστάσιο αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες.

u) Γενικά να εξετάζεται  ότι  άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει  την καλή απρόσκοπτη λειτουργία του

ανελκυστήρα.

VII. Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση υλικών – ανταλλακτικών, η

διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής:

a) Η Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ειδοποιεί την

εταιρία συντήρησης.

b) Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί αυτοψία διαπιστώνοντας το πρόβλημα της βλάβης.

c) Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς την Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο και προς την αρμόδια

για την παρακολούθηση της σύμβασης, Διεύθυνση Στέγασης ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

(Θεσσαλονίκη) αντίστοιχα, συνοπτική έκθεση – περιγραφή του διαπιστωθέντος προβλήματος στην

οποία  θα  αναφέρει  επίσης  το  κόστος  επισκευής  (με  αναφορά  του  α/α  από  τον  Τιμοκατάλογο

Υπηρεσίας Ανταλλακτικών για τα μισθωμένα κτίρια) και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

d) Η αρμόδια Διεύθυνση Στέγασης ή Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Θεσσαλονίκη) αντίστοιχα,

εγκρίνει την αποκατάσταση, αποστέλλοντας την έγκριση προς τη Μονάδα που είναι υπεύθυνη για

το κτίριο και προς τον Ανάδοχο.

e) Μετά την επισκευή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση αποκατάστασης της βλάβης

προς την Μονάδα που είναι υπεύθυνη για το κτίριο και προς την αρμόδια για την παρακολούθηση

της  σύμβασης,  Διεύθυνση  Στέγασης  ή  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (Θεσσαλονίκη)

αντίστοιχα..
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Όσα υλικά ή ανταλλακτικά τοποθετούνται θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατάστασης, το

οποίο  θα  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  κατάλληλων  δικαιολογητικών  από  την  πλευρά  του

αναδόχου.

VIII. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής ή συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα

τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.

IX. Όποιες ζημιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκατασταθούν με ευθύνη

και έξοδα του ιδίου.

X. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

 Σε περιπτώσεις εμφανίσεως οποιαδήποτε ανωμαλίας ή βλάβης ανελκυστήρων, απρόοπτων ή μη, ή

διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούμενος αρμοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το

ταχύτερο δυνατό και εντός δύο (2) ωρών το αργότερο, μετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο,

εξέταση και παρέμβαση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του

ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ., καθ’ όλες τις ημέρες διάρκειας της σύμβασης.

 Άμεση  Ανταπόκριση  σε  περίπτωση  ανάγκης  καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης,

συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών, κυρίως σε περιπτώσεις εγκλωβισμού.

 Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και

η τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, πινάκων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

 Προσφερόμενη τιμή  απλής συντήρησης  

Στην προσφερόμενη τιμή της απλής συντήρησης δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά ή υλικά

που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Υπηρεσία

– διαχειριστή του κτιρίου  ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για την αναγκαιότητα της επισκευής

συμφωνείται  το  κόστος  αυτής,  η  οποία  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τιμές  του  τιμοκαταλόγου  και

αποκαθίσταται άμεσα η βλάβη.  Για την περίπτωση της διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, βλ. την αναλυτική

διαδικασία στην τεχνική έκθεση μισθωμένων κτιρίων.

Παρατήρηση:  Οι τιμές του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών είναι υποχρεωτικές ως «ανώτατη» τιμή και για

τους αναδόχους των μισθωμένων κτιρίων (παρότι το κόστος αυτό δεν αφορά τον e-ΕΦΚΑ).

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  το  κόστος  του  ετήσιου  ελέγχου  του  φορέα,  η  αντικατάσταση  των

λαμπτήρων στο θάλαμο - φρεάτιο και μπουτόν κλίσης και γλιστρών. Κατά τα  άλλα  ισχύουν όλα τα

παραπάνω που αφορούν την συντήρηση (  IV   εως ΧΙΙ).     

ΧΙΙ.  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε τρεις (3) μήνες με την προσκόμιση των τιμολογίων και των όσων

αναφέρονται παραπάνω στον όρο V.

Ο ανάδοχος θα τα προσκομίζει στην ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

Α2) ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος για την ασφάλιση όλων των ανελκυστήρων της  που θα

αναλάβει σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
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2. Ρητά  συμφωνείται  ότι  βλάβες  των  συντηρουμένων  εγκαταστάσεων  θα  αποκαθίστανται  άμεσα  και

σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Σε  περίπτωση  που  ο  Συντηρητής  αρνηθεί  να  αποκαταστήσει  βλάβες  των  συντηρουμένων

εγκαταστάσεων  κατά  τον  υποδεικνυόμενο  τρόπο  και  στον  επιβαλλόμενο  χρόνο,  ο  e-ΕΦΚΑ έχει  το

δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά το συμφερότερο τρόπο, καταλογίζοντας τις

σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.

4. Σε περίπτωση που ο e-ΕΦΚΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζημιωθεί καθ’ οιονδήποτε

τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή

άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση

θα βαρύνει τον ανάδοχο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

5. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει

υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του e-ΕΦΚΑ, των

ασφαλισμένων του και του αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα

παραπάνω προκύψουν  κατά  την  διάρκεια  ή/και  εξαιτίας  των  εργασιών  (συντήρησης,  επισκευών,  ή

όποιων  άλλων  εργασιών  προβλέπονται  στην  σύμβαση)  ή  συνέπεια  ελαττωμάτων  αυτών  ή  είναι

συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.

6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον e-ΕΦΚΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος

του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων

συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ  κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν

να καταβάλλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες

την υπεράσπιση του e-ΕΦΚΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται

εναντίον  του  οποιονδήποτε  που  θα  έχει  σχέση  με  τις  παραπάνω  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  του

αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει τον e-ΕΦΚΑ για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από

τους παραπάνω όρους.

7. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο

για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους των κτηρίων του e-

ΕΦΚΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι τοξικά και δεν

είναι εύφλεκτα.

8. Σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως

απαραίτητη  και  δεν  μπορεί  επ’  ουδενί  να  παρακαμφθεί,  θα  πρέπει  ο  Ανάδοχος  να  πάρει  όλα  τα

απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  ώστε  να  μην  προκύψουν  επικίνδυνες  καταστάσεις  και  προκληθούν

ατυχήματα ή άλλα δυσμενή αποτελέσματα. 

9. Ο ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση τριών (3) ετών τόσο για τα υλικά που θα τοποθετούνται όσο και για

τις εργασίες που θα εκτελούνται, με σχετική Υ/Δ που θα υποβάλλει.

Επισυνάπτεται  πίνακας με τον «τιμοκατάλογο υπηρεσίας ανταλλακτικών»,  δηλαδή το κόστος για αγορά και

τοποθέτηση (εργασία) ανταλλακτικού που δεν καλύπτεται από τη συντήρηση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ + ΥΛΙΚΟ) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Α/Α Περιγραφή Μονάδα
Τιμή  (€)  μονάδας
προϋπολογισμού 

1 Συρματόσχοινο έως Φ11 8Χ19 μέτρο 4   
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2 Επαφή πόρτας ζεύγος 20   

3 Ηλεκτρονόμος ισχύος έως 80Α τεμάχιο 200   

4 Μ/Σ πολλών εξόδων μονοφασικός 300 KVA τεμάχιο 60   

5 Μ/Σ πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA τεμάχιο 70   

6 Περιέλιξη πηνίου φρένου για μηχανή έως 20 HP τεμάχιο 150   

7 Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών τεμάχιο 70   

8 Χρονικό βοηθητικών κυκλωμάτων τεμάχιο 70   

9 Ηλεκτρονόμος γης με επαναφορά τεμάχιο 70   

10 Ωθητήρας πόρτας Νο 2 τεμάχιο 50   

11 Κλειδαριά μονή με πιστοποιητικό τεμάχιο 70   

12 Κλειδαριά διπλή με πιστοποιητικό τεμάχιο 90   

13 Φερμουίτ για μηχανή έως 20 HP ζεύγος 150   

14 Διακόπτης σπαστού δαπέδου θαλάμου τεμάχιο 20   

15 Αυτόματος ηλεκτροκινητήρας ως 20 HP με θερμικό τεμάχιο 180   

16 Θερμικό τριφασικό ηλεκτρονόμου τεμάχιο 50   

17 Επιτηρητής τάσης τεμάχιο 80   

18 Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων τεμάχιο 20   

19 Ολισθητήρας σασί πλαστικός ERTALON πλήρης τεμάχιο 100   

20 Ελαστικά παρεμβύσματα - δακτυλίδια ολισθητήρα τεμάχιο 20   

21 Ελατήρια πατώματος θύρας τεμάχιο 30   

22 Κομβίο απλό τεμάχιο 20   

23 Κομβίο αφής τεμάχιο 30   

24 Κομβίο αντιβανδαλιστικό τεμάχιο 50   

25 Display & τόξα τεμάχιο 50   

26 Διακόπτης κομβιοδόχης τεμάχιο 20   

27 Ηλεκτρομαγνήτης μανδάλωσης βαρέως τύπου τεμάχιο 140   

28 Επαφές οροφοδιαλογέα ανά στάση σετ 20   

29 Αλλαγή ορυκτελαίων μειωτήρα στροφών και πλύσιμό του τεμάχιο 60   

30 Φωτοκύτταρο τεμάχιο 70   

31 Ανακλαστήρας φωτοκυττάρου τεμάχιο 20   

32 Κρύσταλλο ημιαυτόματης θύρας τεμάχιο 10   

33 Τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων στις θύρες τεμάχιο 10   

34 Control Simplex 2 ταχ. έως 10 στάσεις -20 HP ηλεκτρονικός τεμάχιο 2.600   

35 Control Simplex υδρ. έως 10 στάσεις -40 HP ηλεκτρονικός τεμάχιο 3.000   

36 Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 10 στάσεις σετ 110   
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37 Σετ φωτοδιακόπτης για διπλό έως 10 στάσεις σετ 130   

38 Ρεγουλατόρος με πιστοποιητικό (άνω μέρος) τεμάχιο 100   

39 Ρεγουλατόρος ή οροφοδιαλογέας (κάτω μέρος) τεμάχιο 80   

40 Αλυσίδα οροφοδιαλογέα πλήρης μέτρο 5   

41 Ανεμιστήρας κινητήρα μονοφασικός τεμάχιο 50   

42 Ανεμιστήρας κινητήρα τριφασικός τεμάχιο 60   

43 Σασί θαλάμου πλήρες με σύστημα αρπάγης και διάταξης ζυγίσεως τεμάχιο 2.500   

44 Προσθήκη διάταξης ζυγίσεως σε υπάρχον σασί ή στο μηχ/σιο τεμάχιο 800   

45 Προσκρουστήρας θαλάμου με την βάση του τεμάχιο 50   

46 Προσκρουστήρας αντιβάρου με την βάση του τεμάχιο 50   

47 Οροφοδιαλογέας πλήρης έως 10 στάσεις τεμάχιο 80   

48 Οροφοδιαλογέας αντ/ση με ηλεκτρονικό (με αισθητήρες, καλωδίωση) τεμάχιο 300   

49 Εύκαμπτο καλώδιο 12Χ1 πλακέ εγκατεστημένο μέτρο 10   

50 Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχ. έως 20 HP τεμάχιο 800   

51 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχ. έως 20 HP τεμάχιο 1.200   

52 Μετατροπή φωτισμού από πυρακτ. σε φθορισμού (σετ κομπλέ) σετ 100   

53 Λάστιχα σασί (σετ κομπλέ) σετ 20   

54 Πλαστικά οροφής πάχους 4 χιλ. (τετραγωνικό μέτρο) τ.μ. 20   

55 Τροχαλία μηχανής φλατζωτή έως Φ700/8 συρμ. τεμάχιο 400   

56 Τροχαλία μηχανής πρεσσαριστή έως Φ 700/8 συρμ. τεμάχιο 500   

57 Τροχαλία παρέκκλισης έως Φ 700/8 συρμ. τεμάχιο 300   

58 Κουζινέτο μηχανής ή κινητήρα έως 20 HP τεμάχιο 350   

59 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα έως 10 HP τεμάχιο 120   

60 Ρουλεμάν μηχανής ή κινητήρα έως 20 HP τεμάχιο 130   

61 Κώνος συρματοσχοίνου τεμάχιο 20   

62 Πάτωμα θαλάμου πλήρες έως 20 άτομα (τετρ. μέτρο) τ.μ. 150   

63 Πάτωμα θαλάμου αντικατάσταση επίστρωσης έως 20 άτομα (τετρ. μέτρο) τ.μ. 30   

64 Κομβιοδόχη θέσεων με 1 σημείο (άνευ σκάφης) τεμάχιο 50   

65 Κομβιοδόχη θέσεων με 2 σημεία (άνευ σκάφης) σετ 60   

66 Κομβιοδόχη θέσεων με 5 σημεία (άνευ σκάφης) τεμάχιο 80   

67 Κομβιοδόχη θέσεων με 10 σημεία (άνευ σκάφης) τεμάχιο 90   

68 Κομβιοδόχη θέσεων με 15 σημεία (άνευ σκάφης) τεμάχιο 110   

69 Κομβιοδόχη θέσεων ή σκάφη τεμάχιο 100   

70 Πόμολο θύρας τεμάχιο 20   

71 Κορώνα - ατέρμων μηχανής αντικ/ση για μηχανή έως 20 HP τεμάχιο 800   
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72 Μετακίνηση κινητ. μηχανισμού σε νέα σιδηρά βάση τεμάχιο 500   

73 Πλήρης αντικατάσταση φρένου μηχανής τεμάχιο 250   

74 Αντ/ση επένδυσης θαλάμου φορμάικα-inox σατινέ έως 20 άτομα τ.μ. 60   

75 Αντ/ση λαμπάδων εισόδου θαλάμου (κορνίζα) τεμάχιο 60   

76 Εξαερισμός θαλάμου τεμάχιο 60   

77 Μεταλλική κατασκευή για τοποθέτηση εξαεριστήρα τεμάχιο 10   

78 Αντ/ση θαλάμου έως 20 άτομα επιφανείας ανεπένδυτος τεμάχιο 1.500   

79 Στήριξη και ευθυγράμμιση οδηγών έως 10 στάσεις τεμάχιο 500   

80 Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 8 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s (εργοστασίου κατασκευής
OTIS-THYSSEN-KONE-SCHINDLER) 

τεμάχιο 4.000   

81 Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο  μέχρι  14  άτομα  και  ταχύτητα  μέχρι  1,2  m/s  (εργοστασίου
κατασκευής OTIS-THYSSEN-KONE-SCHINDLER) 

τεμάχιο 4.500   

82 Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο  μέχρι  20  άτομα  και  ταχύτητα  μέχρι  1,2  m/s  (εργοστασίου
κατασκευής OTIS-THYSSEN-KONE-SCHINDLER) 

τεμάχιο 5.000   

80α Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 8 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των
παραπάνω

τεμάχιο
2.000   

81α Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 14 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των
παραπάνω

τεμάχιο 2.500   

82α Αντικατάσταση της μηχανής (βαρούλκο - κινητήρας) με νέα που θα είναι για
φορτίο μέχρι 20 άτομα και ταχύτητα μέχρι 1,2 m/s άλλης εταιρίας πλην των
παραπάνω

τεμάχιο 3.000   

83 Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εξάρτησης έως 10 στάσεις τεμάχιο 700   

84 Εγκατάσταση φωτισμού φρέατος έως 10 στάσεις τεμάχιο 80   

85 INVERTER VVVF για φορτία έως 20 άτομα τεμάχιο 2.500   

86 Σύστημα απεγκλωβισμού για μηχανικό ανελκυστήρα τεμάχιο 2.000   

87 Σύστημα απεγκλωβισμού για υδραυλικό ανελκυστήρα τεμάχιο 400   

88 Θύρα θαλάμου τύπου BUS ή τηλεσκοπική μαζί με τον μηχανισμό τεμάχιο 1.100   

89 Φωτοκουρτίνα τεμάχιο 600   

90 Επισκευή θύρας οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο 30   

91 Οδηγός σασί θαλάμου τύπου Τ οποιασδήποτε διάστασης μέτρο 50   

92 Οδηγός σασί αντιβάρου τύπου Τ οποιασδήποτε διάστασης μέτρο 30   

93 Στήριγμα οδηγού τεμάχιο 5   

94 Ολισθητήρας σασί μεταλλικός πλήρης αυτολιπαινόμενος τεμάχιο 80   

95 Θύρα φρεατίου αυτόματη πλήρη οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο 600   

96 Θύρα φρεατίου ημιαυτόματη πλήρη οποιασδήποτε διάστασης τεμάχιο 400   
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97 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΑΠΌ  ΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΝ  81.1  &  81.2,  ΤΗΝ  ΚΥΑ
Φ.9.2/ΟΙΚ.32803/1308/1997  ΦΕΚ  Β.815/97  και  την  ΚΥΑ
οικ.3899/253/Φ.9.2/02,  ΗΤΟΙ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΣΥΝΤΑΞΗ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΦΥΛΛΩΝ,  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ
ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ,  ΕΚΔΟΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Περιλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  για  τους  ελέγχους  από
αναγνωρισμένο φορέα του Κράτους)

τεμάχιο 300   

98 Αντικατάσταση περιοριστήρα ταχύτητας τεμάχιο 300 

99 Εγκατάσταση πρίζας  τεμάχιο 20   

100 Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στο μηχανοστάσιο τεμάχιο            40

101 Τοποθέτηση  χειριστήριο  κίνησης  σταθερής  πίεσης  και  μειωμένης
ταχύτητας, μανιτάρι  STOP στο τροχαλιοστάσιο  

τεμάχιο
80

102 Τοποθέτηση κουδουνιού και ρευματοδότη στο τροχαλιοστάσιο τεμάχιο 100   

103 Αντικατάσταση των τερμάτων διαδρομής τεμάχιο 50   

104 Στον πυθμένα του φρεατίου θα τοποθετηθεί μανιτάρι STOP - ρευματοδότη
και διακόπτη των φωτιστικών του φρεατίου

τεμάχιο
80 

105 Αντικατάσταση  κλειδαριών  θυρών  φρέατος  με  προμανδάλωση  και
σήμανση CE

τεμάχιο
100

106 Αντικατάσταση χειριστηρίων κίνησης στη στέγη του θαλάμου τεμάχιο 80

107 Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής τεμάχιο 30

108 Τοποθέτηση σπαστού χείλους στην πλευρά των αντιβάρων και πάνω στην
οροφή του θαλάμου 

τεμάχιο
90

109 Τοποθέτηση συστήματος αρπάγης κατά την υπερτάχυνση. τεμάχιο 750

110 Έλεγχος  και  ζυγοστάθμιση  του  αντιβάρου  και  προσθήκη  εάν  απαιτείται
αντιβάρου

τεμάχιο
150

111 Αντικατάσταση λαδιών υδραυλικού ανελκυστήρα ανά λίτρο lt 2,60

112 Τσιμούχα εμβόλου υδραυλικού ανελκυστήρα τεμάχιο 250

113 Πιεζοστάτης υψηλής υδραυλικού ανελκυστήρα τεμάχιο 100

114 Πιεζοστάτης υψηλής υδραυλικού ανελκυστήρα τεμάχιο 100

115 Μπαταρία απεγκλωβισμού σε υδραυλικό ανελκυστήρα τεμάχιο 20

116 Σύστημα δοκιμής αρπάγης σε υδραυλικό ανελκυστήρα τεμάχιο 50

117 Ιμάντες κίνησης 30 mm πλάτος, μέτρο 15

118 Αποσυναρμολόγηση και ρύθμιση αρπάγων τεμάχιο 200

119 Αντικατάσταση μπράτσου bus door τεμάχιο 140

120 Μεταλλικός άξονας bus door τεμάχιο 80

121 Εσωτερική πόρτα θαλάμου ανελκυστήρα τύπου bus door τεμάχιο 1100

122 Ρόδες σασί θαλάμου τεμάχιο 95
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123 Αναβάθμιση λογισμικού κεντρικής πλακέτας τεμάχιο 600

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FULLMAINTENANCE

Α/Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤ.

ΑΝΕΛΚ.

ΕΤΗΣ

ΣΥΝΤ

1 ΑΝΕΛΚ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑ 

ΑΝΕΛΚ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ 3Η ΥΠΕ 4Η ΥΠΕ 5Η ΥΠΕ 6Η ΥΠΕ

1 Α’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ,  Εμμ. 
Παππά  22 /

59 100 - ΒΕΡΟΙΑ

2-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 3.000,00€ 38%

1.140,00€

62%

1.860,00€

2 Γ’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ,  
Τσακμάκη Τέρμα / 58 100 - 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 3.000,00€ 37%

1.110,00€

63%

1.890,00€
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3 Β’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ,

Φλωρίνης 2 / 58 200 - 
ΕΔΕΣΣΑ

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 37%

555,00€

63%

945,00€

4 ΣΤ’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩ-ΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
Καραολή Δημητρίου 12 /56 
224 –ΕΥΟΣΜΟΣ (Μικρός 
ανελκυστήρας)

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 100%

1.500,00€

5 ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αριστοτέλους 15-17 / 54 624 -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 4.500,00€ 100%

4.500,00€

6 Β’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩ-ΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Εθν. 
Αντίστα-σης 62 / 55 133 - 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 38%

570,00€

62%

930,00€

7 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙ-ΝΗ,  Π. 
Κανελλοπούλου  1/ 60 100 – 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μόνο τα 
Διοικητικά)

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 100%

1.500,00€

8 Β’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩ-ΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΙΛ-ΚΙΣ, Γιαλαμίδη 
1 / 61 100 – Κιλκίς

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 100%

1.500,00€

9 Β’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩ-ΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ,  

Παναγούλη 6 / 592 00 - 
NAOYΣA

2-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 3.000,00€ 25%

750,00€

75%

2.250,00€

10 Ζ’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩ-ΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ,  
Πολυτεχνείου 1 / 54 626 - 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

4-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 6.000,00€ 43%

2.580,00€

57%

3.420,00€

11 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ,  Πριγκ. 
Χριστοφόρου 25 / 62 122 - 
ΣΕΡΡΕΣ

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 100%

1.500,00€

12 Ζ’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩ-ΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ,  Γρ. 
Λαμπράκη 100 / 54 351 - 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

1-ΙΔ 1.320,00€ 180,00€ 1.500,00€ 19%

375,00€

ΕΣΥ: 6%

1%

15,00€

74%

1.110,00€

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€

ΦΠΑ 24% 7.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ

37.200,00€
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Α/Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤ.

ΑΝΕΛΚ.

ΕΤΗΣ

ΣΥΝΤ

1 ΑΝΕΛΚ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑ 

ΑΝΕΛΚ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ 3Η ΥΠΕ 4Η 
ΥΠΕ

5Η 
ΥΠΕ

6Η ΥΠΕ

5 Ε’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ. 
Οικονομίδη 1 % Κασολούλη

54655 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2-Μ 960,00€ 180,00€ 2.280,00€ 100%

2.280,00€

8 Η’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αγ. 
Τριάδος 1, / 56430 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1-Μ 960,00€ 180,00€ 1.140,00€ 100%

1.140,00€

11 Β’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ
ΕΔΡΑ ΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ,

Γ. Παπανδρέου 17,/ 63200 – 
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

1-Μ 960,00€ 180,00€ 1.140,00€ 100%

1.140,00€

ΣΥΝΟΛΟ 4.560,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.094,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

Φ.ΠΑ. 14%

5.654,40 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

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 φορέα i  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: [……]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]

- Τηλέφωνο: [……]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[……]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- 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

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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: [……]
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Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

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.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

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);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογοv:

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
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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: 

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) [……]
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β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός  φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

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: Απάντηση:

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 …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
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; 

[]Ναι []Όχι

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

56

ΑΔΑ: ΩΘΞ646ΜΑΠΣ-ΒΧΛ





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.

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
οποιοδήποτε  μέρος  της  σύμβασης  σε  τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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). 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

δωροδοκίαx,xi·

απάτηxii·

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση
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

[] Ναι [] Όχι
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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

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 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
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην
Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 
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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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι,  να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει,  εν  γνώσει  του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την  ύπαρξη  αυτού  του  λόγου  αποκλεισμού
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(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει  πράξει,  περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει  πράξει,  περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  σκοπό  τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει  πράξει,  περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii,  λόγω της
συμμετοχής  του  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της
σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα  ή  έχει  με  άλλο  τρόπο αναμειχθεί  στην
προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxviii;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
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[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxix 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:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

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 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
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; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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 κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

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 Απάντηση

1) Ο οικονομικός  φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxx; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 

[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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 Απάντηση:

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]
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10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxxxi το  ακόλουθο  τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

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 αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii.

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. 
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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.

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

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxviii Πρβλ άρθρο 48.

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

xxx 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.

xxxi 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. 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: e-Ε.Φ.Κ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22,  Τ.Κ 106 71 ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................. για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
……… ΑΦΜ ……..} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ …
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ …
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ …

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..
……  συνολικής  αξίας  (συμπληρώνετε  το  συνολικό  συμβατικό  τίμημα  με  διευκρίνιση  εάν
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς  καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και  χωρίς να
ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησής  σας,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζάς  μας,  οι  οποίες  έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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