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                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                       Καβάλα, 10  /4/2012 
                        Αριθ. Πρωτ:  03/οικ.1594 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Πληρ.ΑΘ. ΑΣΗΜΗΣ                                                    
Τηλ. 2510 291240                                                                     
FAX 2510 227408                                                            
Ταχ.∆/νση: Ε.Αντίστασης 20                                             
Ταχ.Κώδ: 651 10 ΚΑΒΑΛΑ              
E-mail: a.asimis@pamth.gov.gr 
 
                                                   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   04/2012 

 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου «για την συ-
ντήρηση των  ανελκυστήρων  του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» 
 µε χρονική διάρκεια του έργου  από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2012      
 και µε προϋπολογισµό 9.600,00  ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Π.∆. 346/98 για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις     

∆ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ 230/Α′/12.10.1998) για το        
συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων παροχής         
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το 
Π.∆. 60/07 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (των διατάξεων που διατελούν σε ισχύ).  

2. Του Π.∆. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων       
συµβάσεων έργων – Οδηγία 2004/18/ΕΚ» 

3. Του Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)» 
και του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα» 

4. Της υπ’ αριθµ. 14873/395/4-4-06 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών περί           
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συµβάσεις υπηρεσιών  

5. Του Ν. 2362/95 – περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆., όπως ισχύει. 
            Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
             (Φ.Ε.Κ. 1291/Β’/11-8-2010) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του 
             άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν 
             προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 

6.  Του Π.∆. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.) 
7.  Του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της                                 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
8. Του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες    

(ΦΕΚ 194 Α/ 22-11-2010). 
9. Του Π.∆. 144/27-12-2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/2010) «Οργανισµός της               

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης». 
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10. Του Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005)  «Μέτρα για τη διασφάλιση της             
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύνα-
ψης δηµοσίων συµβάσεων».  

11. Του ΦΕΚ 2604/2008 «Περί εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων 
κ.α.»: 

12. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν οι      
ανάγκες της Π.Ε. Καβάλας. 

13. Την υπ’αρ. 140 απόφαση του  08  /15  - 12 -2012 Πρακτικού της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ µε την οποία εγκρίνεται η αρ.04/2012 ∆ιακήρυ-
ξη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.  

14. Την µε αριθµ. πρωτ. Οικ.03/ 1183 / 15  -  3 - 2012 , Α∆Α: Β4ΒΠ7ΛΒ-ΗΙΥ   
            απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ,συνολικού ποσού 11.808,00 ευρώ σε βά  
            ρος της  πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ειδικού Φορέα και   
            Κ.Α.Ε. 3072.0869  οικ. έτους 2012 .   
             

 
  

             
 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου «για την συντήρηση των  ανελκυστήρων  του ∆ιοικητηρίου 
της Π.Ε. Καβάλας» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε χρονική διάρ-
κεια του έργου από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2012  και µε προϋπολο-
γισµό 9.600,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
1.    Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 11.808,00  € , συµπεριλαµβανο-

µένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Καβάλας του 2012 
και ειδικά τον ΚΑΕ 3072.0869 «Αµοιβές για συντήρηση κι επισκευή λοιπού εξο-
πλισµού». 

Στην παραπάνω τιµή συντήρησης περιλαµβάνεται πλέον και η υποχρεωτική ετήσια 
πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε δηµόσια κτίρια .  

 
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο 238 του ∆ιοικητηρίου Καβάλας από την      

αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
19-   4  - 2012          ΠΕΜΠΤΗ 09.00 Π.Μ. 

 
 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 
 
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 
 α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
 β) Συνεταιρισµοί 
 γ) Ενώσεις/συµπράξεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
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4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές       
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του                   
διαγωνισµού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 
ανελκυστήρων  που βρίσκονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας 
Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι η συντήρηση των 4 ανελκυστήρων  που 
βρίσκονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όσοι διαπιστωµένα ασχολούνται µε 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων. 
 
5.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την 

Υπηρεσία, υπό τους αυτούς ως άνω όρους.  
 
                                           
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  

 
 

∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού : (∆ιοικητήριο Καβάλας, ∆ιεύθυνση        
∆ιοικητικού-Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 
Καβάλα   -   2ος   όροφος,   γραφείο   238)    
Αρµόδιοι Υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: κ.A. Aσηµής και  κ. M. Φουτσι-
τζίδου που παρέχουν σχετικές µε τον διαγωνισµό πληροφορίες στο γραφείο 238 
(δεύτερος όροφος ∆ιοικητήριο Καβάλας) κατά τις  εργάσιµες µέρες και ώρες. 

• τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 291 238 
• τηλεοµοιοτυπία (fax)      2510 227 408 

 
∆ιακήρυξη : Η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην οποία αποτυπώνονται οι όροι και τα       
απαιτούµενα για το διαγωνισµό, καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από 
τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί . 
 

Υποψήφιος Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή ένωση προσώπων που συµµετέχει στον παρόντα διαγωνισµό και υπο-
βάλλει προσφορά  µε σκοπό σύναψης συµβάσεως µε την  αναθέτουσα αρχή.  

Ο Προσφέρων ή Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει  Σύµβαση µε την Αναθέ-
τουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν 
τεύχος. 

Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι Προσφέροντες στον 
παρόντα ανοικτό διεθνή διαγωνισµό. 

Εκπρόσωπος :Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν       
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος         
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον        
Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης                   
προσώπων/κοινοπραξιών, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο,         
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις 
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την          
Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη     
διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 
Αντίκλητος :Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, ορίζει ως        
εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 
Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό                
τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Ο ορισµός Αντικλήτου είναι υποχρεωτικός. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 
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Σύµβαση :Η έγγραφη συµφωνία που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων      
µερών για το σύνολο του έργου. 
 
Προϋπολογισµός έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη     
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του  προκηρυσσόµενου έργου. 

Επίσηµη γλώσσα: Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα 
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι 
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.   

Υπεύθυνη ∆ήλωση :Εννοείται δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε            
βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι ζητούµενες από την προκήρυξη υπεύθυνες 
δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες. 

Ηµέρες :Νοούνται πάντα οι «ηµερολογιακές», εκτός αν ρητά αναφέρονται στην      
παρούσα προκήρυξη «εργάσιµες». 
 
 
ΑΡΘΡΟ  2:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αρµόδια Υπηρεσία για την διενέργεια του έργου ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα   
∆ιοικητήριο Καβάλας,   -   2ος   όροφος,   γραφείο   238)    
τηλ : 2510 291 240  fax : 2510 227 408. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 :  
1.  Ορίζεται ρητά ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα αναφέρονται στο σύνολο 
του αντικειµένου της σύµβασης. 
2. Η Περιφέρεια Α. Μ. Θράκης διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να        
προσθέτει ή να αφαιρεί Υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να 
δεσµεύεται από τον µειοδότη. 
3. Η Περιφέρεια Α. Μ. Θράκης διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της       
σύµβασης έως τρεις µήνες.  
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          Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α' 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 
Α. 
Η παρούσα αφορά την συντήρηση των 4 ανελκυστήρων που βρίσκονται στο 
∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας. 
 Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και ειδικά του ΦΕΚ 1797/05 21.∆εκ.2005, ΚΥΑ29362/1957/2005, όπως 
συµπληρώνονται µε τα ΦΕΚ 696/Β’/3.5.2007, ΦΕΚ 1111/Β’/4.7.2007 και ΦΕΚ 
2604/22.12.2008. Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες 
υπάγονται σε πρόγραµµα υποχρεωτικής συντήρησης µε αριθµό συντηρήσεων, όπως 
καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για δηµόσιους χώρους δηλαδή όχι 
µικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο (ΦΕΚ 2604/08, Άρθρο 4) 
και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούµενες άδειες, 
καθώς και την υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκο-
νται σε δηµόσια κτίρια. 
Επίσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρµόζεται και στις πιθανές αλλαγές της 
νοµοθεσίας. 
Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας 
περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης: 
Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηµατικό έλεγχο της καλής 
κατάστασης και λειτουργίας του. 
� Έλεγχος του φρέατος, των οδηγών και των στηρίξεων τους, τροχαλιών, 
αντίβαρων, προσκρουστήρων κλπ. 
� Έλεγχος του πλαισίου και του ιδίου του θαλάµου, των θυρών και των 
µηχανισµών τους, των κοµβιοδόχων του θαλάµου και εξωτερικά σε κάθε 
στάση, του φωτισµού, του κουδουνιού κινδύνου, της ενδοεπικοινωνίας κλπ 
� Έλεγχος λειτουργίας όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων 
ασφαλείας (αρπάγες, ρυθµιστές ταχύτητας, διακόπτες κλπ). 
� Έλεγχος λειτουργίας όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων 
κινήσεως (κινητήρες, τροχαλίες, αυτοµατισµοί, αντλίες, δεξαµενές λαδιού 
κλπ). 
� Έλεγχος κυκλωµάτων, µετρήσεις και καθαρισµός ηλεκτρικών διατάξεων 
(πίνακες, διακόπτες κλπ.) 
� Έλεγχος των συρµατόσχοινων ή/και εµβόλων σε όλη τους την διαδροµή για 
µηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά., 
� Έλεγχος όλων των µηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων 
� Απαραίτητη λίπανση των κινητών εξαρτηµάτων. 
� Έλεγχος των υδραυλικών συστηµάτων (αντλία, σωληνώσεις, υδραυλικά 
πιστόνια, βαλβίδες, µανόµετρα κλπ) των υδραυλικών ανελκυστήρων. 
� Έλεγχος εν γένει της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών 
στοιχείων ασφαλείας του ανελκυστήρα σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
� Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωµάτων 
� Γενικός καθαρισµός του µηχανοστασίου, του φρέατος κλπ, και αποµάκρυνση 
τυχόν άχρηστων ή άσχετων µε τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών. 
� Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει την καλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα. 
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Β. 
Η συντήρηση θα πραγµατοποιείται δύο (2) φορές τον µήνα τουλάχιστον, σύµφωνα 
µε τους κανόνες του εργοστασίου, τους κανόνες της τέχνης και θα τηρούνται οι 
προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να αποκαθιστά 
την οµαλή λειτουργία του αναβατορίου σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της 
προγραµµατισµένης τακτικής συντήρησης εντός τεσσάρων ωρών. Η δαπάνη για τις 
επεµβάσεις αυτές περιλαµβάνεται στο τίµηµα, θεωρούµενη ως εκτελούµενη στα 
πλαίσια της παρεχόµενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την καλή λειτουργία του 
αναβατορίου. 
Η συντήρηση καθώς και οποιαδήποτε εργασία που µπορεί να προκύψει θα γίνονται 
από τις 8:00-16:00 τις εργάσιµες ηµέρες. Ενώ σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης θα 
γίνεται αποκατάσταση βλαβών τα Σάββατα και τις Κυριακές κατόπιν συνεννόησης µε 
τους αρµόδιους από την Π.Ε. Καβάλας. 
Στους ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν ή συντηρούνται, ο ανάδοχος συντηρητής 
είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στη τοποθέτηση των απαιτούµενων, ανάλογα µε 
τη περίπτωση (βλάβης, επισκευής ή συντήρησης κλπ.), σηµάτων και πινακίδων γενι-
κώς ασφαλείας, καθώς και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Οι πινακίδες θα έ-
χουν ενδείξεις: «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και κατά 
τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισµοί. 
Με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων θα συµπληρώνονται όλα τα 
απαραίτητα από την νοµοθεσία έντυπα (π.χ. βιβλιάριο παρακολούθησης συντήρησης 
θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία, βιβλίο-ηµερολόγιο κλπ) και θα παραδίδονται 
στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας 
 
Γ. 
Όλες οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων εκτελούνται σύµφωνα µε την κοινή 
υπουργική απόφαση σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων – (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) όπου ρητώς αναφέρεται ¨ Οι εργασίες 
συντήρησης των ανελκυστήρων γίνονται αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο 
συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη άδεια από την ∆/νση Ανάπτυξης της 
οικείας Π.Ε., έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆/νση αυτή 
και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό¨. 
Ο ανάδοχος του έργου µε δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε 
ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος, είτε ατοµικού , είτε 
οµαδικού , όπως προβλέπονται από την κείµενη Νοµοθεσία. 
 
∆. 
Ιδιαίτερη αµοιβή δικαιούται ο ανάδοχος µόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε 
απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισµούς, καταστροφές σαµποτάζ, πυρκαγιάς 
κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση και αντί-
στοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από την αρµόδια υπηρεσία της 
Π.Ε. Καβάλας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β' 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
2. Συνεταιρισµοί 
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
4. Κοινοπραξίες προµηθευτών 

 
Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι: 

I. ∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή Επιχείρησης. 
II. ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου 

III. ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή             
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία 

IV. ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της              
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα 

σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία 
της Π.Ε.  Καβάλας αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο αντιπρόσωπο, νόµιµα ε-
ξουσιοδοτηµένο. Μπορεί να αποστέλλεται και µε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., cou-
rier, κλπ) και  παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋ-
πόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα 
του διαγωνισµού.  

2. Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα αυτήν επί 120                
ηµερολογιακές ηµέρες από από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας  του 
διαγωνισµού. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη 
σύµφωνη µε ουσιώδεις      όρους της διακήρυξης αυτής ή ελλιπής ή όταν αυ-
τή έχει ξέσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

3. Οι σφραγισµένοι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίζονται από την           
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρουσία των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την          
διαδικασία που  περιγράφεται παρακάτω. Εάν η επιτροπή διαγωνισµού     
κρίνει ότι κάποιος  διαγωνιζόµενος δεν πληροί όλους τους όρους και           
αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού οι εναποµείναντες κλειστοί 
φάκελοι δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον ίδιο ή παραδίδονται 
στην υπηρεσία για επιστροφή σε περίπτωση απουσίας του.   

4. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
4.1. Η λέξη «Προσφορά». 
4.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον                 

διαγωνισµό. 
4.3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
4.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4.5. Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 

 
∆ε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα      

παρακάτω: 
Ο φάκελος της προσφοράς ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που περιγράφονται 
παραπάνω υποβάλλεται καλά σφραγισµένος και περιέχει τρεις (3) υποφακέλους, 
ήτοι: 

• Φάκελος ∆ικαιολογητικών 
• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
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• Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
Οι παραπάνω τρεις υποφάκελοι είναι και αυτοί καλά σφραγισµένοι και κάτω από 
τον τίτλο τους αναγράφουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.  
 

 
5.  Ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

από την διακήρυξη εις διπλούν (πρωτότυπα και µία σειρά αντιγράφων) µέσα σε 
καλά σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπα και αντίγραφα         
αντίστοιχα.  (Για το περιεχόµενο του φακέλου δικαιολογητικών βλέπε παρακάτω 
στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 

6. Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς  περιέχει την Τεχνική προσφορά εις διπλούν 
(πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά σφραγισµένους      
φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο αντίστοιχα και                 
περιλαµβάνει: 

� Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της          
υπογραφής ότι έλαβε γνώση όλου του περιεχοµένου της παρούσας    
διακήρυξης το οποίο αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. 

7. Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς  περιέχει την Οικονοµική προσφορά εις 
διπλούν  (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά               
σφραγισµένους  φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο               
αντίστοιχα. 

        
Η οικονοµική προσφορά δηλώνει ότι ο προσφέρων αναλαµβάνει την  συντήρηση των  
ανελκυστήρων  του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» µε χρονική διάρκεια του έργου  
από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2012   και µε προϋπολογισµό 9.600,00 
ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.          

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και δεν          
λαµβάνονται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την            
Επιτροπή εγγράφως ή προφορικώς και λαµβάνονται υπόψη στα σηµεία για τα 
οποία αυτές ζητήθηκαν. 

9. Προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές ή θα περιέχουν οποιοδήποτε φάκελο 
από   τους παραπάνω ανοικτούς  δε θα γίνονται αποδεκτές. 

 
3.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Όλοι οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί,        
ενώσεις προµηθευτών, κοινοπραξίες προµηθευτών)  υποβάλλουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  
Α)  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (επί ποινή απαράδεκτου) ποσού ίσου 
µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α. «11.808,00    
Χ 5% = 591,00 €» και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής       
Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό (άρθρο 25 του 
Π.∆. 118/2007). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της 
παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007. Η εγγύηση επιστρέφεται σ’ αυτούς που 
αποτυγχάνουν στο διαγωνισµό πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την υπογραφή 
της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει (βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'): 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι η Π. Ε.            

Καβάλας. 
4. Τον αριθµό της εγγύησης. 
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5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυµία και την ∆/νση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία και το αντικείµενο 

του     διαγωνισµού. 
8. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι        

τουλάχιστον τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη λήξη της ισχύος της         
προσφοράς ήτοι εκατόν πενήντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη            
διενέργεια του διαγωνισµού. 

9. Τους όρους ότι: 
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης πα-

ραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που       

διενεργεί τον διαγωνισµό, και ότι θα καταβληθεί µε µονοµερή          
δήλωσή της µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη           
ειδοποίηση. 

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το ποσό της          
κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας                 
Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

10. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό Ίδρυµα να καταβάλει           
ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο                   
απευθύνεται. 

Προσφορά της οποίας η εγγυητική επιστολή δεν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία θα απορρίπτεται. Αναγκαία στοιχεία είναι τα ανωτέρω 1, 5, 6, 7, και 9ii. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης πέραν των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων         
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση  της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως          
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 
� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού  
� Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

i.α) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου 
β) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή                  
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία 
γ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της                    
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
δ)  ∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή              
Επιχείρησης 

 ii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα       
προσκόµιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία της περ. i 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 
118/2007, ήτοι : 
    α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο. 
    β) Επικυρωµένα αντίγραφα των συµβάσεων των έργων που έχουν         
υλοποιήσει την τελευταία τριετία. 
    γ) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών     
ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια     
εφορία. 
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 Γ) Υπεύθυνη δήλωση  της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως         

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: 
� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού  
� Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα στην  περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6 
του Π.∆. 118/2007 

• δεν τελούν  σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007  

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του    
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 

• δεν τελούν  σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις 

� Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκό-
µιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 
118/2007 

Αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµό οι υπεύθυνες δηλώσεις          
υπογράφονται από τους νοµίµους εκπροσώπους των. 
 
∆) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους            

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης θεωρηµένο 
για το γνήσιο της υπογραφής. 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας εί-
κοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’290), θα           
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 6  του Π.∆.118 / 
2007. 

 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα           
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της          
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του            
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το      
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν τελούν δε              
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι          
ενήµεροι ως τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής             
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις  φορολογικές υποχρεώσεις της. 
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      Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των   
      παραπάνω  περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα  
      νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το  
      σχετικό πιστοποιητικό.               

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η  εγγραφή της σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά της κατά την ηµέρα διενέργειας 
του  διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 

 
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας                
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης της, έκδοσης του        
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-
σης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικα-
στική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του  Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας ή για  κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
(2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής της, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  
σε κάποια από τις στάσεις της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. Α της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.  
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της από το         
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου                   
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα      
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η απόδειξη της εγγραφής 
της στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο θα  γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο αρ. 25 παρ. 3 του Π.∆. 346/98, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους 
νόµους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι. 
 
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες και αλλοδαπούς           
πολίτες.  
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του      
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης                
ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), της εκάστοτε         
ισχύει, ή τις ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και 
της, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής               
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό τΙς ανάλογες της στάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, τις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για της ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή 
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας     
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εγκατάστασης, από το οποίο να  προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του    άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.  
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της              
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια         
Υπηρεσία της Π. Ε.  Καβάλας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη η  συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, της εκάστοτε ισχύει, και,      
όσον αφορά στην ειδική  εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, της εκάστοτε ισχύει, 
από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών  περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το      
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό 
επιχείρησης.   
 
Προκειµένου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών, αναγκαία               
προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού            
προσώπου (βλ. άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005).  Η συνδροµή της              
προϋπόθεσης της αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή µαζί µε την προσφορά των 
εξής δικαιολογητικών: α) πιστοποιητικού της  αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την  εταιρεία, από την οποία      
προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι                   
ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της           
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, τα στοιχεία αυτά είναι κατα-
χωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)  εργάσιµες η-
µέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Π.∆. 
82/96, της τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97).  Σε περίπτωση που 
µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι της Α.Ε., µε ποσοστό       
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, απαιτείται και των εταιρειών 
αυτών οι  µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό της µέχρι φυσικού            
προσώπου. Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα 
δικαιολογητικά      ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για της Α.Ε. µετόχους της 
Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό            
εταιρεία της νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., τις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν 
εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό          
κεφάλαιο 1%, οι  µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου 
(άρθρο 8 παρ. 1 – 3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε          
περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη 
νόµιµων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά               
αποκλείεται ως απαράδεκτη. 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 
(1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 . 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α της παρ. 2 του       
άρθρου  6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς 
και της περίπτωσης (2) του εδ. Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 
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εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της                
περίπτωσης (2) του εδ. Γ του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 
(3)  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 
 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
  A)  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή 

που συµµετέχει στην Ένωση. 
Β) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται                  
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε 
από  εκπρόσωπό της εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις            
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η 
παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 394/96. 

  ∆)  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν σε διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό τους,         
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. 

  Ε)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 
παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.   

 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν τις ως άνω                  
αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δύνανται να           
αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή          
ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 
του Π.∆. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου της υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη       
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη 
των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 
118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας                  
εγκατάστασης. 

 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην      
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα  έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.        

 
 
 

4.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής         
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ενώπιον όσων υπέβαλαν             
προσφορές ή των νόµιµων εκπροσώπων της εφόσον παρίστανται. 

 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των           
προσφορών µετά την παρέλευση του χρόνου κατά την ηµεροµηνία λήξης            
υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά 
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τη στιγµή έναρξης της διαδικασίας της αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  

 
5.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η αρµόδια Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. αφού λάβει γνώση των στοιχείων των         
προσφορών και της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έχει 
την δυνατότητα, δικαιολογώντας τη θέση του, να αναθέσει την συντήρηση των 
ανελκυστήρων στον   συµµετέχοντα στο διαγωνισµό επιχειρηµατία που κατά την 
κρίση του,   συγκεντρώνει τα περισσότερα εχέγγυα ικανότητας για την ποιοτική 
εκτέλεση της σύµβασης,  έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό και να δι-
ατάξει την προκήρυξη νέου ή την σύναψη της σχετικής σύµβασης χωρίς οι δια-
γωνιζόµενοι να έχουν το δικαίωµα για οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
    

6.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α) Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει             
τουλάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 23 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007 και                 
υποχρεούται να προσέλθει προκειµένου να συνταχθεί από την Υπηρεσία το σχέ-
διο της σύµβασης που θα υπογραφεί.  
 

7.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις (π.χ. 
ΜΤΠΥ) και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή                   
οποιουδήποτε τρίτου, (φόρος εισοδήµατος κλπ). 
 

8.  ΠΛΗΡΩΜΗ 
 Η εξόφληση των τιµολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε µήνα) θα γίνεται εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσής της, εφόσον έχουν           
προσκοµισθεί και τα νόµιµα λοιπά δικαιολογητικά, για την πληρωµή µε έκδοση 
επιταγής µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από την Π.Ε.      
Καβάλας και µε την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων και τη       
θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής από την Υ.∆.Ε. Νοµού Καβάλας. 

 Ειδικότερα απαιτούνται:  
α) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ  
γ) βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής. 

 Επί του ποσού του εντάλµατος γίνεται κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 2%             
χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ. επί του Μ.Τ.Π.Υ, 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επί του            
χαρτοσήµου Μ.Τ.Π.Υ. 

 Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
 
Η Π.Ε. Καβάλας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζηµίωση 
από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών συντή-
ρησης. 
 Η Π.Ε. Καβάλας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για την υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 
 
9.  ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ µε χρονική διάρκεια του έργου  από την υπογραφή της σύµ-
βασης  έως 31/12/2012  και µε προϋπολογισµό 9.600,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανο-
µένου του Φ.Π.Α. 
Η Περιφέρεια Α. Μ. Θράκης διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υπάρξει ανάγκη να        
προσθέτει ή να αφαιρεί Υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών χωρίς να 
δεσµεύεται από τον µειοδότη. 
Η Περιφέρεια Α. Μ. Θράκης διατηρεί το δικαίωµα της παράτασης ισχύος της       
σύµβασης έως τρεις µήνες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ............................... 
Κατάστηµα ................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................................ 
ΕΥΡΩ (€). ................................................................................ 
 
Προς 
Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ......................................... 
€....................................... 
 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυη-
τικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι  της ένστασης της διαι-
ρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των €................................. υπέρ της Εταιρίας 
............................................................ δ/νση 
........................................................................... δια την συµµετοχή της εις τον διενερ-
γούµενο διαγωνισµό της ................................ για τις υπηρεσίες 
......................................... σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ....................διακήρυξή σας. 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο ι-
σχύος της. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µε-
ρικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βά-
σιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγ-
γραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υ-
ποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................................................... (ΣΗΜΕΙΩ-
ΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη). 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υ-
περβαίνει     το   όριο   των   εγγυήσεων   που   έχει   καθορισθεί   από    το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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