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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 5/2/2021 

Αρ. πρωτ. 1691 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  

& ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Πληρ.: Α. Γκιμπερίτη 

Τηλ.: 2310-966969 

Fax: 2310-966940 

Email:  promithies@eyath.gr 

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την επισκευή και συντήρηση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στα Αντλιοστάσια 

Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ  

CPV 50710000-5 

 

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

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την επισκευή και συντήρηση των 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ, για χρονικό 

διάστημα ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, σύμφωνα με την περιγραφή που 

ακολουθεί 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 22/2/2021 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός  19.900,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υπηρεσία αφορά στην ετήσια συντήρηση και  επισκευή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στα 

αντλιοστάσια.  
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Ο αριθμός των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) που χρήζει συντήρησης είναι 9 και 

αναφέρονται στον Πίνακα 3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης 

όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 και να διαθέτει σε ετοιμότητα συνεργείο για την επισκευή 

έκτακτων βλαβών των Η/Ζ. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης ή μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

      

 Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν τιμές για τις δύο κατηγορίες της ζητούμενης υπηρεσίας : 

A) Εργασίες συντήρησης των Η/Ζ. Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν 

υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα 3 

B) Εργασίες επισκευής έκτακτων βλαβών. Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα 

προσκομίσουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα 2 

Η τελική οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο  

Τ = Τ1+Τ2 όπου: 

Τ1 αφορά το συνολικό κόστος της συντήρησης των Η/Ζ όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3 

Τ2 που αφορά το συνολικό κόστος επισκευής έκτακτων βλαβών των Η/Ζ, με Τ2 = (66xA1) + 

(24xA2) + (24xA3) + (24xA4) + (12xA5), όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.  

 

Κριτήριο επιλογής του παρόχου της αιτούμενης υπηρεσίας θα είναι η χαμηλότερη τελική 

οικονομική προσφορά όπως ανωτέρω περιγράφεται. 

 Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση 

των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το 

ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική 

περίπτωση και με βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που 

αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωματωθεί  στην τιμή προσφοράς. 

 Η  προσφερόμενη  τιμή  δίδεται  σε  ευρώ. 

 Εφόσον  από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια  η προσφερόμενη  τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Οι εργασίες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προληπτική συντήρηση πρέπει να 

υλοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Το απαιτούμενο πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τις εργασίες που αναφέρονται στο 

συνημμένο πίνακα 1.  

Η υλοποίηση του προγράμματος στο σύνολο του είναι  αρμοδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών 

(Π.Υ.).  

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται τεχνική έκθεση σε γραπτή και 

ηλεκτρονική μορφή η οποία θα περιλαμβάνει εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τους 

ελέγχους και τις μετρήσεις, με παράλληλο πλάνο μελλοντικών εργασιών συντήρησης. Η 
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τεχνική έκθεση θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα κατάλληλης ειδικότητας Μηχανικού 

(Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου). 

Ο Π.Υ. θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας των Η/Ζ διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών 

από την ημερομηνία υποβολής της τεχνικής έκθεσης συντήρησης εκάστου Η/Ζ. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται (έκτακτες ή προγραμματισμένες) πάντα έπειτα από 

συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του σχετικού Τμήματος της Διεύθυνσης Αποχέτευσης.  

Ο Π.Υ. θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση των 

μετρήσεων και ελέγχων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα 1.  

Το συνεργείο συντήρησης του οικονομικού φορέα θα πρέπει να απαρτίζεται από 

εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι υπό την επίβλεψη Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου 

Μηχανικού και θα είναι τουλάχιστον τριμελές.  Ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει στο 

διαγωνισμό επικυρωμένα αντίγραφα αυτών των αδειών, και τα ονόματα των τεχνιτών καθώς 

και του επιβλέποντος Μηχανικού που θα συντηρούν τα ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, τους 

αυτοματισμούς και τα πεδία μεταγωγής τους. 

Το προσωπικό που θα μετέχει στις εργασίες θα συνοδεύεται πάντοτε από Διπλωματούχο 

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό και Τεχνικό Ασφαλείας (θα πρέπει να έχει τα 

απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1568/85, στα 

άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 294/88 και στο άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96) και ο οποίος θα πρέπει να 

υποβάλλει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του και των ευθυνών 

του ως Τεχνικός Ασφαλείας. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα διαθέσει έναν (1) Διευθύνοντα 

Μηχανικό για τον γενικό συντονισμό των εργασιών. Ο επιβλέπων Μηχανικός, ο Τεχνικός 

Ασφαλείας και ο Διευθύνων Μηχανικός μπορούν να είναι το ίδιο πρόσωπο, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Υποχρέωση του Π.Υ. θα είναι η διατήρηση ημερολογιακής κατάστασης (σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή) η οποία θα ενημερώνεται έπειτα από κάθε πραγματοποιηθείσα εργασία 

(έκτακτη ή προγραμματισμένη). Έπειτα από τη διεξαγωγή της εκάστοτε εργασίας και την 

συμπλήρωση του σχετικού εντύπου ελέγχου, ο Π.Υ. θα παραδίδει το συμπληρωμένο έντυπο 

ελέγχου υπογεγραμμένο και σε ηλεκτρονική μορφή, εντός το πολύ τριών εργάσιμων ημερών. 

Το έντυπο ελέγχου καθώς και η ηλεκτρονική του έκδοση θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 

εργασιών που εκτελέστηκαν με αναλυτική περιγραφή, τα ανταλλακτικά που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς, τις ενδείξεις των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και τυχόν 

παρατηρήσεις ή προτάσεις.   

Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την απομάκρυνση των 

αποβλήτων που πιθανόν να δημιουργηθούν (π.χ. ορυκτέλαια, πανιά, αναλώσιμα κλπ) , την 

προστασία και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να 

αποκαθιστά τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από δική του υπαιτιότητα. 

Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που 

χρησιμοποιούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ή άλλη Υπηρεσία, σε εργασίες που δεν 

περιλαμβάνονται στη Σύμβασή του και να διευκολύνει αυτές με τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε κανένα 

εμπόδιο να μη παρεμβάλλεται από αυτόν στις εκτελούμενες υπηρεσίες από τον κύριο των 

εγκαταστάσεων, άλλη Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους. Για τούτο θα ενημερώνεται 

εγγράφως ο Π.Υ. από την ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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Ο Π.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόμο απαιτούμενων 

στοιχείων για την απρόσκοπτη και ομαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρμογή 

των επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συμβάσεως.  

Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαμβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, μέτρα  

ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά 

όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού 

ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού.  

Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς και 

διατάξεις μέτρα υγιεινής για το προσωπικό του. Η προμήθεια και η δαπάνη μέσων ασφαλείας 

και υγιεινής του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον 

Π.Υ. 

Έκτακτες επεμβάσεις για οποιαδήποτε αιτία στα Η/Ζ θα γίνονται με εντολή της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

και ο Π.Υ. υποχρεούται να βρίσκεται στον Υ/Σ με συνεργείο εντός 1 (μιας) ώρας για την 

αποκατάστασή της λειτουργίας του. 

 

Επί ποινή αποκλεισμού  οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους 

προσφορά τα κάτωθι: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν 

και δεσμεύονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

2. Εμπειρία στην συντήρηση-επισκευή Η/Ζ, που θα αποδεικνύεται με τιμολόγια ή άλλα 

έγκυρα στοιχεία για τουλάχιστον 20 (είκοσι) Η/Ζ κατά την τελευταία πενταετία. 

3. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει γνώση ή να λάβει γνώση της 

κατάστασης των εγκαταστάσεων των Η/Ζ πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Προς 

απόδειξη αυτού, θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

έχει ή έλαβε γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων των Η/Ζ. 

 

Πίνακας 1: Εργασίες και έλεγχοι των Η/Ζ 

α/α Εργασία Παρατηρήσεις 

1 Αντικατάσταση λαδιών και φίλτρων λαδιών 

πιστοποιημένα 

Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

2 Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου και σίτες (όπου 

απαιτείται) 

Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

3 Αντικατάσταση φίλτρων αέρα Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

4 Αντικατάσταση υγρών ψυγείου - αντιψυκτικά Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

5 Εξωτερικός καθαρισμός και περιβάλλοντος χώρου 

του Η/Ζ 

Περιλαμβάνει αναλώσιμα 

6 Επισκευή ή αντικατάσταση συστημάτων 

προθέρμανσης 

Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

7 Έλεγχος εύκαμπτων σωληνώσεων για διαρροή  Μόνο εργασία 

8 Αντικατάσταση ιμάντων Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

9 Συσφίξεις στη γεννήτρια και το κύκλωμα ισχύος Μόνο εργασία 

10 Τοποθέτηση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου 

(όπου απαιτείται) 

Μόνο εργασία 
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11 Εξαγωγή, καθαρισμός, έλεγχος και 

επανατοποθέτηση αντλίας πετρελαίου (εφόσον 

απαιτηθεί) 

Περιλαμβάνει τα 

ανταλλακτικά/αναλώσιμα 

12 Έλεγχος κυκλώματος φόρτισης μπαταριών. 

Μέτρηση μπαταριών και συμπλήρωμα υγρών 

εφόσον απαιτείται. 

Περιλαμβάνει αναλώσιμα 

13 Έλεγχος οργάνων μέτρησης μεγεθών Η/Ζ 

(θερμοκρασία, πίεση, Τάση, Ένταση). Έλεγχος 

Η/Ζ με φορτίο και δοκιμή μεταγωγής 

Μόνο εργασία 

14 Έλεγχος βάσεων στήριξης Η/Ζ και ευθυγράμμιση 

όπου απαιτείται 

Μόνο εργασία 

15 Έλεγχος για επαρκή αερισμό Μόνο εργασία 

16 Μέτρηση αντίστασης γείωσης Η/Ζ και έλεγχος 

των αγωγών γείωσης 

Μόνο εργασία 

17 Κατάθεση προσφοράς για την επισκευή ή 

προμήθεια εξαρτημάτων του Η/Ζ όπου απαιτείται 

 

 

 

Πίνακας 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εντός εργασίμου ωραρίου Καθημ+Σάββατ) 

α/α Παροχή Μονάδα προσφερόμενη τιμή σε € - Α1 

1 Τεχνίτης ώρα   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εκτός εργασίμου ωραρίου Καθημ+Σάββατ) 

α/α Παροχή Μονάδα προσφερόμενη τιμή σε € - Α2 

1 Τεχνίτης ώρα   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (Καθημερινές και Σάββατο) 

α/α Παροχή Μονάδα προσφερόμενη τιμή σε € - Α3 

1 Τεχνίτης ώρα   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Ημέρας) 

α/α Παροχή Μονάδα προσφερόμενη τιμή σε € - Α4 

1 Τεχνίτης ώρα   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Νύχτας) 

α/α Παροχή Μονάδα προσφερόμενη τιμή σε € - Α5 

1 Τεχνίτης ώρα   
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Πίνακας 3: Αντλιοστάσια Αποχέτευσης με Η/Ζ 

Α/Α Κωδικός Αντλιοστασίου Τοποθεσία ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΗ 

 παλαιός νέος  (kVA) (€) 

1 ΑΑ3 Α3 

Ανατολικά του Δενδροποτάμου, 

βόρεια της γέφυρας προς 

Καλοχώρι 

150  

2 Κ.Ε. Κ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου (Interni) 163  

3 ΑΑ17 Φοίνικα 

ΝΑ του Συνοικισμού Φοίνικα, 

δίπλα στην τάφρο & Εθν. 

Αντιστάσεως 

455  

4 ΑΑ18 Αγαπητού 
Γ. Σχολής, απέναντι από τον 

Αγαπητό. 
280  

5 ΑΑ19 

Κάτω 

Πανορά-

ματος 

ΝΔ του οικισμού Μακεδονία του 

Δήμου Πανοράματος εντός του 

ρέματος 

165  

6 ΑΑ33 Φιλύρου 
Πριν την είσοδο του Φιλύρου, 

αριστερά 
75  

7 ΑΑ36Ο 
Καλοχωρίου 

ομβρίων 

Νότια του οικισμού Καλοχωρίου, 

κοντά στο σχολείο 
1030  

8 ΑΑ51 Πανόραμα Τέρμα της οδού Ι. Δραγούμη 150  

9 ΑΑ52 Πεύκα Τέρμα της οδού Ονείρων (Πεύκα) 350  

   ΣΥΝΟΛΟ Τ1   

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 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, που θα βρίσκεται σε ισχύ 

κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 



 7 

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

Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλη ανάλογη 

κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 

 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει 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. και τίτλος) 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών) 

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 

 

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

από τον ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  
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Β.  Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

Γ. Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες. 

Δ. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί του 

συμβατικού τιμήματος.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

πάροχος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των όποιων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κωνσταντίνο Αλβανό τηλ. 

2310 966913. 

 

   

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 
 
                                                                            


