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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκλησή μας, σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και
λοιπών υποδομών συνέταξε τεχνική έκθεση για τον έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης του
αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος και την προμήθεια ανταλλακτικών που τυχόν θα
απαιτηθούν για την καλή λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης , το οποίο βρίσκεται εντός της
δημοτικής Μονάδας Αποθήκευσης, Διαλογής και Μηχανικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων
(ΚΔΑΥ). O τόπος παράδοσης της υπηρεσίας θα είναι το Δημοτικό ΚΔΑΥ
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα
υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα
αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως
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Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 20η/12/2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά στον έλεγχο λειτουργίας του αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος και στην
προμήθεια μικροανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν για την καλή λειτουργία του συστήματος
πυρόσβεσης, το οποίο βρίσκεται εντός της δημοτικής Μονάδας Αποθήκευσης, Διαλογής και
Μηχανικής Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΚΔΑΥ). Οι εργασίες συντήρησης αφορούν τον
έλεγχο των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση βλαβών το ταχύτερο δυνατό και γενικά ότι
περιλαμβάνεται στο τεύχος προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα. Η παροχή υπηρεσίας για την
συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα µε τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα
μοντέλα του στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Διατάξεις του διέπουν τα
αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης. Η συντήρηση απαιτείται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε
κατασκευαστή, ώστε να πετυχαίνετε η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων συστημάτων
των αντλιοστασίων, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων. Για την συντήρηση των
αντλιοστασίων και την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να λειτουργούν ομαλά οι
πυροσβεστικοί κρουνοί, θα πρέπει να εκτελεστούν αναλυτικά, οι εργασίες που αναφέρονται στο τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών και το τιμολόγιο, από τον Ανάδοχο. Οι συντηρητές αναλαμβάνουν την
υποχρέωση συντήρησης και επίβλεψης του παρακάτω συγκροτήματος, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό
ειδικευμένο προσωπικό, τεχνίτη κάτοχο αδείας υπό τον άμεσο έλεγχο και ευθύνη του. Στην αμοιβή της
συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης καθώς και η αποστολή
τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Επίσης περιλαμβάνονται η αξία και η τοποθέτηση εξαρτημάτων που θα
αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης. Οι εργασίες για την συντήρηση και
παρακολούθησης του αντλιοστασίου, ξεκινούν αμέσως µετά την υπογραφή της σύμβασης .
Η εργασία πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη γιατί στο Δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος που να
διαθέτει άδεια για την συγκεκριμένη εργασία.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.087,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμού του δήμου έτους 2019 στον ΚΑΕ 30.6262.0014
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Για την εκτέλεση της εργασίας γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, που η κύρια απασχόλησή τους είναι η εγκατάσταση
και συντήρηση συσκευών πυρόσβεσης και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
από δημόσια αρχή.
3. Κατά την υποβολή της προσφοράς , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας μελέτης, έχει επί τόπου
εξετάσει το αντλητικό συγκρότημα, γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπ’ όψη όλοι
οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.

4. Ο ανάδοχος, επίσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών,
θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 8 ωρών το πολύ σε κάθε αναγγελία βλάβης. Σε περίπτωση
υπέρβασης αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30 € ανά ημέρα, η οποία θα
αφαιρείται από την αμοιβή του και η οποία ισχύει και επαναλαμβάνεται και για κάθε εικοσιτετράωρο
(24ωρο) αδικαιολόγητου σταματήματος λειτουργίας του συγκροτήματος που συντηρεί.
5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει οποιονδήποτε άλλο κατά την κρίση της για την
επιδιόρθωση της βλάβης, εφόσον ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί και η όποια δαπάνη εργασίας και
υλικών προκύψει θα γίνει απαιτητή από τον ίδιο και τον βαρύνει εξ ολοκλήρου.
6. Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν προβαίνει στην συντήρηση και επιθεώρηση των αντλιών
σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας μελέτης και µέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο ∆ήµος
διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.
7. Ο ανάδοχος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην
υπηρεσία.
8. Κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στο συγκρότημα θα είναι της αποδοχής της επιβλέπουσας
Υπηρεσίας, όσον αφορά στην ποιότητα του άλλα και την προέλευση του. Υλικά που δεν γίνονται
δεκτά από την επίβλεψη απαγορεύεται να ενσωματωθούν. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούµενα υλικά θα
προσκομίζονται από τον ανάδοχο στην αρμόδια επιτροπή καταστροφής κινητών πραγμάτων του
Δήμου.
9. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας που αφορούν την
λειτουργία των αντλιών. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονιστικών
αποφάσεων, διαταγμάτων και νοµοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης αντλιών και
πυροσβεστικών συγκροτημάτων.
Β. ΕΙΔΙΚΑ
1. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία όλων των αντλιών που αναφέρονται στο τεύχος της μελέτης, σύμφωνα µε την ισχύουσα
Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
2. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες
δυνατότητα παράτασης

από την ημερομηνία υπογραφής της με

εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο

στη σύμβαση ,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί χωρίς
καμιά ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την υπηρεσία λεπτομερή έλεγχο και επιθεώρηση όλων των
σημείων των αντλιών και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.
4. Κατά την θερινή περίοδο, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται μία φορά την εβδομάδα , να διενεργεί ριζική
επιθεώρηση, ρύθμιση, καθαρισμό των μηχανημάτων και εξαρτημάτων όλου του συγκροτήματος καθώς
και δοκιμές λειτουργίας.
Την υπόλοιπη περίοδο της σύμβασης, θα ακολουθήσει το επισυναπτόμενο (κεφ. 4) μηνιαίο πρόγραµµα
συντήρησης.
5. Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως

και γραπτώς

την Υπηρεσία για τα τυχόν

ανταλλακτικά ή μέρη των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή βλάβης. Τα

εξαρτήματά αυτά τοποθετούνται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πέραν αυτής της
προγραµµατισµένης επίσκεψης.
6. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση και τον βαρύνει η αξία των
διαφόρων ηλεκτρικών ασφαλειών και λιπαντικών ή καυσίμων που απαιτούνται.
7. Στην περιοδική συντήρηση της παραγράφου 3 περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
7.1 Επιθεώρηση δεξαμενής.
7.2 Επιθεώρηση, καθαρισμός και έλεγχος επαφών και διακοπτών (φλοτεροδιακοπτών).
7.3 Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων των αντλιών.
7.4 Έλεγχος και συμπλήρωση ελαίου.
7.5 Ωµοµέτρηση όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για έλεγχο τυχόν διαρροών.
7.6 Έλεγχος καλής λειτουργίας πηνίου διαφυγής τάσεως .
7.7 Έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
7.8 Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού του αντλιοστασίου.
7.9 Γενικότερος έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών και λήψη όλων των απαραιτήτων µμέτρων
για την αποκατάσταση των φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν την
ασφαλή και κανονική λειτουργία.
8. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που θα διενεργηθούν από τα συνεργεία του
Αναδόχου, θα δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά µε πληµµελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας
συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση
και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.
9. Για το αντλητικό συγκρότημα θα τηρείται µε ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο στο οποίο θα
σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι
επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας, και θα προσυπογράφονται από τους υπευθύνους
Τεχνικούς του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή
προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως. Στο
βιβλίο συντήρησης πρέπει να αναγραφούν όλα τα τεχνικά στοιχεία του συγκροτήματος. Οι
πιστοποιήσεις των εργασιών για την πληρωμή του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα µε το πρόγραµµα
επισκέψεων & επισκευών που αναφέρονται στο βιβλίο συντήρησης.
10. Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, για την πιστή τήρηση και
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόµου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.
11. Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την
λειτουργία των αντλιών και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του
είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνετε να αποζημιώσει τον
ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.
12. Ακόμη ο συντηρητής σε περίπτωση που θα ανακοινωθεί από το Δήμο αγωγή αποζημιώσεως που
έχει κοινοποιηθεί σε βάρος του Δήμου για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σύμφωνα µε τα
παραπάνω αναφερόμενα, δηλώνει ρητά ότι θα παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτόν τον
δικαστικό αγώνα, θέτοντας το ∆ήµο εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη
δαπάνη.

13. Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο µε την παραπάνω συντήρηση από αυτόν,
Τεχνικό Προσωπικό.
14. Το κόστος μετάβασης, προς το χώρο του δημοτικού ΚΔΑΥ, συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη των
επισκέψεων συντήρησης και δεν τιμολογείται χωριστά.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
1. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Στο αντλιοστάσιο του ΚΔΑΥ υπάρχει ένα αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από:


Μια ηλεκτροκίνητη αντλία ισχύος 20 HP, παροχής Q=45 m3 /h και µανοµετρικού Η=70 m2.



Μια αυτόματη πετρελαιοκίνητη αντλία με μίζα και συσσωρευτή ισχύος 29HP.



Μία Ηλεκτροκίνητη βοηθητική αντλία (jokey), ισχύος 3 HP



Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης, χωρητικότητας 200 lt.



Υδραυλικά εξαρτήματα, όπως βάνες ορειχάλκινες τύπου BALL VALVE, σε κολλεκτέρ
κατάθλιψης και στο κολλεκτέρ αναρρόφησης, βαλβίδες Α/Φ ορειχάλκινες αθόρυβης
λειτουργίας, φλαντζωτοί συλλέκτες 4΄΄, καθώς επίσης πιεζοστάτες οθόνης και μανόμετρο 10
ATU/Φ100 με κρουνό απομόνωσης τοποθετημένα στο επάνω μέρος του πιεστικού δοχείου.



Δίκτυο σωληνώσεων από σιδηροσωλήνες μέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα).



Πίνακα αυτοματισμού µε όλα τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας, μεταλλικό στεγανό
προστασίας IP 65, για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα. Σε
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το
πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα και µε την επάνοδο του ρεύματος επαναλειτουργεί
το ηλεκτροκίνητο συγκρότημα.



Οκτώ πυροσβεστικές φωλιές που περιλαμβάνουν πυροσβεστικούς σωλήνες από τρεβίρα με
εσωτερική επένδυση από λάστιχο διαμέτρου 1 ¾¨ και μήκους 30μ.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

πυρόσβεσης)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

βλαβών – επισκευές αντλιοστασίου

ΙΟΥΛΙΟΣ

(Επιθεωρήσεις – δοκιμές – αντιμετώπιση

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

δοκιμές)

ΜΗΝΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ (Έλεγχος-

A/A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (επισκέψεις)
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Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης

4

4

4

4

4

2

5

4

ΚΔΑΥ
Με την εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει γενικός έλεγχος και δοκιμές των αντλιοστασίων.
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ - 1
Εβδομαδιαία συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος πυρόσβεσης, αποτελούμενο από:
α) ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη αντλία, β) ηλεκτροκίνητη βοηθητική αντλία (jokey) και γ)
υδραυλικό δίκτυο πυρόσβεσης µε όλα τα βοηθητικά συστήματα (πιεστικό δοχείο, κρουνοί, φρεάτια,
φλοτέρ, ηλεκτρικοί πίνακες, πιεζοστάτες, αυτοματισμοί κλπ). Όλα τα ανωτέρω θα ελέγχονται και θα
δοκιμαστούν υδραυλικά και ηλεκτρικά, ανά εβδομάδα, σύμφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986, τις
οδηγίες και τις υποδείξεις των Πυροσβεστικών Διατάξεων και των κατασκευαστών τους. Οι εργασίες
περιλαμβάνουν, πέρα των δοκιμών ελέγχου και συντήρησης, τα µμικρούλικά, το πετρέλαιο δοκιμών
και λοιπά αναλώσιμα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τους, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και την εργασία τοποθέτησης κατεστραµµένων ανταλλακτικών
και εξαρτημάτων τα οποία θα κοστολογηθούν από τον Ανάδοχο και θα κοινοποιηθούν εγγράφως στη
υπηρεσία για την προμήθεια τους. Όλες οι ανωτέρω εργασίες συντήρησης και ελέγχου σωστής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα καταγράφονται σε βιβλίο συντήρησης και επισκέψεων και θα
ελέγχονται από τον επιβλέποντα Μηχανικό της Υπηρεσίας µας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και η προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα
αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή άλλης βλάβης (όπως βάνες, στεγανοποιητικά λάστιχα
αξόνων αντλιών, φλάντζες, ρουλεμάν αξόνων, λάδια, διακόπτες, μπαταρία, ρελέ, θερμικά κλπ) και
περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης, που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
(Μία επίσκεψη) Τιμή επίσκεψης μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των ανταλλακτικών: Εκατό
τριάντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (132,36 €).
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος της
γεώτρησης που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του δήμου Ελευσίνας.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο
58), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (άρθρο 118), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του N.3463/06 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
αρθ.209 «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής προτείνεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση επειδή η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο
ανάθεσης προτείνεται να είναι η χαμηλότερη τιμή ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης.
Άρθρο 4ο Σύναψη σύμβασης

Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.
Άρθρο 5ο Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
Εάν κατά την παραλαβή της υπηρεσίας και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούνται οι όροι της
σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας .
Άρθρο 8ο Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα
παράτασης εφόσον υπάρχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο στη σύμβαση , σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 9ο Πληρωμές
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100%
των τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μετά την παραλαβή των σχετικών εργασιών και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και
πιστοποιήσεως, τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών, πρακτικό
ποιοτικής παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής και Τιμολόγιο του Αναδόχου, αφού γίνουν και όλες οι
κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο Προθεσμίες

Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, έχει δε ισχύ
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 11ο Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) από

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία
προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις
Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016 .
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος » )
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς
τα οποία είναι υπόχρεος /α ( αν κάποιος απασχολεί προσωπικό να καταθέσει και την προσωπική του
βεβαίωση από το ΕΦΚΑ αν όχι να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση πως δεν απασχολεί προσωπικό ).
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου
τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .
Άρθρο 12ο Χρόνος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των
τμηματικά προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και

την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «Συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του
τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα
απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφλησή του. (π.χ. ασφαλιστική
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

