
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη  4/6/2020 

     Αρ. πρωτ.  9609 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων στο 

κτίριο διοίκησης ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127) για δύο (2) έτη  

(CPV 50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων, 79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, 

επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων στο κτίριο διοίκησης ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127), 

προϋπολογισμού επτά χιλιάδων, διακοσίων ευρώ (7.200,00€), πλέον ΦΠΑ για δύο (2) έτη, με 

δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης δύο (2) επιπλέον ετών και συνολικού 

προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δεκατεσσάρων χιλιάδων, 

τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 15/6/2020 και 

ώρα 13.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Άρθρο 1 Τεχνική περιγραφή εργασιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των 
ανελκυστήρων του κτηρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ 

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους των ηλεκτρικών-μηχανικών 

διατάξεων ασφάλειας και των υπολοίπων εξαρτημάτων των ανελκυστήρων για την εξακρίβωση και 

εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, τις απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς 

λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη 
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λίπανση όλων των εξαρτημάτων. Στην ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνεται η αποκατάσταση 

ζημιών και απρόβλεπτων έκτακτων βλαβών των εγκαταστάσεων. Ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί 

επίσης η εκτέλεση των υποχρεωτικών ετήσιων ελέγχων και δοκιμών καθώς και η εξασφάλιση 

ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου για κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα, μέσα από τη συνεργασία με 

αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Τέλος, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

προσώπων για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρότυπα και νομοθεσία: 

 ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997 “Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων” για την προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 95/16/ΕΚ. 

 ΦΕΚ 291/Β/8-3-2002 “Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”. 

 ΦΕΚ 510/Β/25-4-2002, ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005 και ΦΕΚ 696/Β/3-5-2007 με διόρθωση 

σφαλμάτων, αντικατάσταση και τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης. 

 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”. 

 ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009 με διόρθωση σφαλμάτων της προηγούμενης απόφασης. 

 Η με Αρ. Πρωτ.: οικ. 2325/179/2-3-2011 Εγκύκλιος με θέμα “Εφαρμογή της νομοθεσίας 

καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 

28425/1245/22-12-08 για τους ανελκυστήρες”. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1-1999 “Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση 

ανελκυστήρων – Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες”. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80-2004 “Κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας σε υφιστάμενους 

ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών”. 

 

Ειδικότερα η περιοδική συντήρηση περιλαμβάνει τη ριζική επιθεώρηση, ρύθμιση, καθαρισμό 

και λίπανση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων των ανελκυστήρων και γενικά ότι προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και τις διατάξεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση, 

λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Σε κάθε περίπτωση, θα περιλαμβάνονται οι εξής 

εργασίες: 

 Έλεγχος των κυκλωμάτων ασφαλείας του ανελκυστήρα και των εξαρτημάτων που 

παρεμβάλλονται σε αυτά (διακόπτες stop, φρεατίου ή μηχανοστασίου, τις επαφές των θυρών). 

 Οπτικός έλεγχος των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους και των σημείων ανάρτησής 

τους καθώς και της πιθανής ολίσθησής τους στην τροχαλία τριβής. 

 Έλεγχος και ρύθμιση των συστημάτων πέδης του κινητήριου μηχανισμού. 
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 Έλεγχος του εύκαμπτου καλωδίου και του κυτίου σύνδεσης. 

 Έλεγχος της ηχητικής σήμανσης κινδύνου. 

 Έλεγχος των τερματικών διακοπτών ασφαλείας και του συστήματος ισοστάθμισης του 

ανελκυστήρα και ρύθμισή του αν απαιτείται. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας συσκευής αρπάγης. 

 Λίπανση των οδηγών και όλων των κινητών εξαρτημάτων του ανελκυστήρα. 

 Συμπλήρωση λαδιού στο κιβώτιο του ατέρμονα και στο κιβώτιο αυτόματου διακόπτη. 

 Έλεγχος κυκλωμάτων ηλεκτρικής εγκατάστασης με ωμομέτρηση για διαπίστωση διαρροής. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας ρελέ διαφυγής, ρελέ ισχύος και βοηθητικών καθώς και θερμικού 

προστασίας. 

 Έλεγχος επαφών ηλεκτρονόμων ορόφων και ανόδου-καθόδου. 

 Έλεγχος ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων. 

 Έλεγχος των κυκλωμάτων φωτισμού και ενδείξεων του φρεατίου, μηχανοστασίου και 

θαλάμου. 

 Έλεγχος για την καλή λειτουργία και κατάσταση του κομβιοδόχου του θαλάμου και 

εξωτερικά σε κάθε στάση. 

 Επιθεώρηση τοιχωμάτων, οροφής, πυθμένα φρεατίων μηχανοστασίου και καθαρισμός από 

τυχόν συσσωρευμένα υλικά στον πυθμένα. 

 Επιθεώρηση αντλίας ύδατος, όπου υπάρχει στον πυθμένα του φρεατίου. 

 

Άρθρο 2  Εργασίες και Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου Συντηρητή των Ανελκυστήρων 

1. Ο Ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη 

γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ανάληψης της συντήρησης. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των 3 ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων 

προσώπων (2 ανελκυστήρων 11 στάσεων και ονομ. φορτίου 300kg και 1 ανελκυστήρα 4 

στάσεων ονομ. φορτίου 225kg) του κτηρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ, στην Εγνατία 127, ανά 

15ήμερο (περίπου κάθε 1η και 3η εβδομάδα κάθε μήνα) κατά προτίμηση εντός του ωραρίου 

εργασίας της εταιρείας. Οι περιοδικές εργασίες συντήρησης θα διενεργούνται χωρίς καμία 

ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Για την εκτέλεσή τους σε χρόνο πέραν του 

ωραρίου εργασίας απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση και έγκριση της ΕΥΑΘ ΑΕ. Πριν 

την έναρξη της συντήρησης ο συντηρητής θα πρέπει να αναρτά σχετική ειδοποίηση σε κάθε 

θύρα του ανελκυστήρα. 

3. Μετά από την ολοκλήρωση της περιοδικής συντήρησης, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται 

για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση που ένας 
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ανελκυστήρας κριθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει 

να διακόπτεται η λειτουργία του και να τοποθετείται κατάλληλη σήμανση σε κάθε όροφο. 

4. Μετά από κάθε επίσκεψη για την περιοδική συντήρηση, ο συντηρητής θα συμπληρώνει 

σχετικά και ενυπόγραφα τα προβλεπόμενα βιβλία συντήρησης, ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για την πληρωμή της υπηρεσίας. Για τη δε έκβαση της διαδικασίας της συντήρησης και τυχόν 

παρατηρήσεις θα ενημερώνεται αρμόδιος υπάλληλος της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

5. Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών και 

ζημιών στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων που δεν μπορούν να προβλεφθούν, μετά από 

κλήση των αρμόδιων υπαλλήλων της ΕΥΑΘ ΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται 

και οι απεγκλωβισμοί ατόμων από ακινητοποιημένους ανελκυστήρες. 

6. Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να διατηρείται σε ετοιμότητα καθημερινά και στη 

διάρκεια όλων των εργάσιμων ωρών (7:00 – 14:30) για άμεση επέμβαση για την 

αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης και ενδεχόμενης δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων (εντός 

2 ωρών, εντός 1 ώρας για την περίπτωση απεγκλωβισμού). Σε περιπτώσεις έκτακτων 

περιστατικών εξαιτίας των οποίων ενδεχομένως να δημιουργούνται κίνδυνοι, η ΕΥΑΘ ΑΕ 

δικαιούται να καλέσει τα συνεργεία του Αναδόχου και πέραν του κανονικού ωραρίου 

εργασίας, Κυριακές και επίσημες αργίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι επίσης 

υποχρεωμένος να ανταποκριθεί άμεσα για την άρση των κινδύνων. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανανεώνει - και να προσκομίζει στην ΕΥΑΘ ΑΕ - την 

πιστοποίηση όλων των ανελκυστήρων από αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης στα χρονικά 

διαστήματα που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καλύπτοντας όλη την περίοδο 

συντήρησης καθώς και να υλοποιεί τη διαδικασία ανανέωσης της καταχώρησης των 

ανελκυστήρων στις υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Η διαδικασία της πιστοποίησης θα πρέπει 

να πραγματοποιείται έγκαιρα ώστε να ολοκληρώνεται με τη λήξη της προηγούμενης 

πιστοποίησης. 

8. Τυχόν νέα υλικά ή ανταλλακτικά, που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση έκτακτης 

βλάβης ή ελλείψεων στο στάδιο της πιστοποίησης και βρίσκονται πέρα από τα απαραίτητα 

αναλώσιμα για την περιοδική συντήρηση, θα αμείβονται ξεχωριστά μετά από υποβολή 

προσφοράς από τον Ανάδοχο και έγκριση από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά από την έγκριση, ο 

Ανάδοχος θα προχωρά στις εργασίες αποκατάστασης σε συνεννόηση με τους αρμόδιους 

υπαλλήλους της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

9. Τα νέα ανταλλακτικά θα καλύπτονται απαραίτητα από εγγύηση καλή λειτουργίας 

τουλάχιστον ενός (1) έτους και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά, σχέδια ή οδηγίες 

χρήσης-λειτουργίας ώστε να τοποθετηθούν στο φάκελο του ανελκυστήρα. Αντικατάσταση 
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νέου ανταλλακτικού εντός της περιόδου εγγύησής του βαρύνει τον Ανάδοχο. Εφόσον είναι 

τεχνικά δυνατό, τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην ΕΥΑΘ ΑΕ. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί υγιεινής και ασφάλειας διατάξεις, να 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκληθεί 

με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και οφείλεται σε ενέργειες, 

πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή του προσωπικού του, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά. 

Για τους λόγους αυτούς, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στη νομική και αστική κάλυψη των 

ανελκυστήρων έναντι τρίτων για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Σημειώνεται επίσης ότι απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους ανελκυστήρες θα προσκομιστούν ώστε να 

συμπεριληφθούν στους φακέλους των ανελκυστήρων. 

11. Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους της παρούσας. 

 

Άρθρο 3 Ειδικοί όροι 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΑ/9.2/ΟΙΚ. 

28425. 

2. Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ-ΕΝ-ISO 9001-2015 για “Συστήματα διαχείρισης ποιότητας”, σε ισχύ. 

3. Πιστοποιητικό ΕN 13015:2001/A1:2008 για τη “Συντήρηση για ανελκυστήρες και κυλιόμενες 

κλίμακες-Κανόνες για οδηγίες συντήρησης”, σε ισχύ. 

4. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007, ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 για 

“Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία – Απαιτήσεις και οδηγίες 

εφαρμογής”, σε ισχύ. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, όπου θα αναγράφεται ότι 

μπορεί να εξασφαλίσει τον κατάλληλο μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό, ώστε να 

υλοποιήσει τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης.  

6. Δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την παροχή ετήσιων υπηρεσιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών σε ανελκυστήρες προσώπων σε κτήρια με υποχρέωση συντήρησης 

ανά δεκαπενθήμερο. Πρέπει να πιστοποιείται ότι σχετικές συντηρήσεις έλαβαν χώρα εντός 

των τελευταίων πέντε (5) ετών (2015-2019), χωρίς κατ’ ανάγκη να καλύπτεται όλο το 

διάστημα, και αφορούν σε τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικούς ανελκυστήρες ονομαστικού 

φορτίου μεγαλύτερου ή ίσου των 300kg. 
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7. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα 

αναφέρονται όλα τα μέλη του προσωπικού του φορέα (τουλάχιστον δύο (2)), που 

προορίζονται να αποτελέσουν την ομάδα-συνεργείο παροχής των υπηρεσιών. Το συνεργείο 

θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ ειδικότητας και έναν 

βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. Μέλος του 

συνεργείου μπορεί να είναι ο υπεύθυνος συντηρητής, ο οποίος πρέπει επίσης να 

προσδιορίζεται ρητά. 

8. Σχετικές επαγγελματικές άδειες σε ισχύ των μελών της προτεινόμενης ομάδας. 

9. Δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την εργασιακή εμπειρία των συγκεκριμένων μελών του 

συνεργείου στη συντήρηση ανελκυστήρων διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών (2015-

2019). 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρεται 

ότι  προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα 

ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή μηχανισμούς που θα τοποθετήσει κατά την εκτέλεση των 

εργασιών αντιμετώπισης τυχόν έκτακτων βλαβών/ζημιών ή τυχόν ελλείψεων κατά τη 

διαδικασία πιστοποίησης και για την ικανοποίηση τυχόν αιτήματος της ΕΥΑΘ ΑΕ. Εφόσον 

παραστεί ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης των υλικών αυτών εντός του οριζόμενου 

διαστήματος, το κόστος θα αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο. 

 

Για τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι φορείς θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται: 

1. Η αμοιβή του απασχολούμενου προσωπικού, η διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου 

εξοπλισμού και τα έξοδα λειτουργίας-μετακίνησης του προσωπικού και εξοπλισμού για την 

υλοποίηση της περιοδικής συντήρησης, την αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών/ζημιών ή 

των ελλείψεων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και την υλοποίηση τροποποίησης 

αιτούμενης από την ΕΥΑΘ ΑΕ. 

2. Τα αναλώσιμα υλικά που προβλέπονται στην περιοδική συντήρηση, ακόμα κι αν 

χρησιμοποιηθούν εκτός της προγραμματισμένης διαδικασίας. Εξαιρούνται τα πιθανά 

απαραίτητα πρόσθετα υλικά για την αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών/ζημιών και των 

ελλείψεων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ή μετά από αίτημα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

3. Η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης διαστήματος τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα νέα 

ανταλλακτικά/υλικά. 

4. Το σύνολο των απαιτούμενων εξόδων για την ανανέωση της πιστοποίησης των 

ανελκυστήρων. 



7 
 

5. Το σύνολο των απαιτούμενων εξόδων ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του 

προσωπικού και προς τρίτους. 

 

Γενικοί όροι 

Άρθρο 4 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό, ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας, που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού 

αντικειμένου της παρούσας, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

 Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 

τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) 

ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.  πρωτ.  

πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  τίτλος)  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. 
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 Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο 

οικονομικός φορέας με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

 Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

 Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

 

Άρθρο 5  Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

ε) ασφαλιστική ενημερότητα 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς 

και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

 

Άρθρο 6   Ενστάσεις 

Κατά της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της συμμετοχής οικονομικού φορέα και 

της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 η 

υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι 

ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.  

Ειδικά η ένσταση κατά της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

  

Άρθρο 7  Υπογραφή σύμβασης – Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 

 Ο προσωρινός ανάδοχος, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων 

ή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασίας των ενστάσεων, εφόσον δεν ανατραπεί από αυτήν το 

αποτέλεσμα, καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 
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διαγωνισμού να προσέλθει για  την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 

χωρίς ΦΠΑ. Τα ελάχιστα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή είναι όμοια με αυτά 

της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης στην παραπάνω 

προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συμμετοχής του  καταπίπτει υπέρ 

της ΕΥΑΘ ΑΕ και η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην ανάδειξη νέου αναδόχου τον αμέσως 

επόμενο μειοδότη ή να προχωρήσει σε επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ Χαράλαμπο 

Στεργίου, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 966697, 2310 966972, email cstergiou@eyath.gr/ 

promithies@eyath.gr 

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
α/α 

 
 

Μαργαρίτα Μπαζιώτα 
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