ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
«Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού
COVID-19 με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)»

Προϋπολογισμός: 9.000,00 ευρώ
CPV : 85145000-7 (Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID19 με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 84/2021
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.000,00€
Κ.Α.: 00.6617.0022
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία «Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του
κορωνοϊού COVID- 19 με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)». Η υπηρεσία
δύναται να παρασχεθεί σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. εκπαιδευτικοί), στους
εργαζομένους του Δήμου καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις σε γενικό πληθυσμό,
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19. Ο ανάδοχος που
θα εκτελέσει την υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει γρήγορα τεστ αντιγόνου με τα εξής
χαρακτηριστικά:
RAPID TEST ANTIGEN COVID-19 (Nasopharyngeal Swab),
Γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου Κορωνοϊού στον
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

οργανισμό

μέσω

Τα τεστ αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται
Δ1α/Γ.Π.οικ.7114/01.02.2021 Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

στην

Κλινικές Δοκιμές Τεστ :
Υψηλή Ευαισθησία τεστ 96,4% Ακρίβεια 99,2%
Υψηλή Ειδικότητα 98%
Χρόνος Έκδοσης Αποτελέσματος 30 λεπτά

Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος θα παρέχει την υπηρεσία τμηματικά μετά από σχετική υπόδειξη από τον
επιβλέποντα της παροχής υπηρεσίας για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των τεστ.
Οι έλεγχοι θα γίνονται και τις επτά ημέρες της εβδομάδας (από 09:00 έως 21:00) σε
χώρους εργασίας των εξεταζόμενων (π.χ. σχολικές μονάδες) και σε δημοτικά
καταστήματα σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Κοζάνης.
Κοζάνη 17/3/2021
Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε

Δημήτριος Κακουλίδης

Ο Δήμαρχος
Λάζαρος Μαλούτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID19 με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 84/2021
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 10.000,00€
Κ.Α.: 00.6617.0022
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Κωδικός CPV

1

Είδος

Τιμή
Μ.Μ Ποσότητα Μονάδας
(€)

Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου
του κορωνοϊού COVID-19 με την
85145000-7
τεμ.
μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID
TEST

600

15,00

ΣΥΝΟΛΟ (Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ)

Σύνολο
(€)

9.000,00

9.000,00

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχη υπηρεσία.
Το συνολικό ύψος της ενδεικτικής δαπάνης ανέρχεται στα 9.000,00€ (δεν υπόκεινται
σε Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους
2021 στον Κ.Α. 00.6617.0022 με τίτλο: «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία».
Κοζάνη 17/3/2021

Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε

Δημήτριος Κακουλίδης

Ο Δήμαρχος
Λάζαρος Μαλούτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID19 με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 84/2021
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.000,00€
Κ.Α.: 00.6617.0022
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση σε ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο
«Διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19 με την μέθοδο
ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)».
Κρίνεται επιτακτική η διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19
με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST). Η υπηρεσία δύναται να παρασχεθεί
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. εκπαιδευτικοί), στους εργαζομένους του Δήμου
καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις σε γενικό πληθυσμό, στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.
Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο πλαίσιο της κάλυψης της ανάγκης λήψης μέτρων για
την προστασία της δημόσιας υγείας και της αποφυγής εξάπλωσης του Κορωνοϊού
(COVID-19) καθώς και της ανάγκης λήψης μέτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
προκειμένου, να μπορούν ληφθούν μέτρα για την προστασία τους αλλά και σε
έκτακτες περιπτώσεις στο γενικό πληθυσμό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 2ο
Η παρούσα παροχή υπηρεσιών θα ανατεθεί μετά από διαδικασία απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις :






Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
Του άρθρου 2 παρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14-3-2020,
σύμφωνα με την οποία: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη



ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου
είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να
διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων». (Η παράγραφος 10 αναριθμήθηκε από παράγραφος
8 με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76/03-042020) από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ήτοι από 03/04/2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ιδίου
νόμου.)
Του άρθρου 17 του ν. 4764/2020, με το οποίο η ισχύς της παραγράφου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14-3-2020, ως προς τις διαδικασίες
έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας,
παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 3ο
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6617.0022 με
τίτλο: «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία».
Άρθρο 4ο
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι:
Η παρούσα μελέτη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση
της ανάθεσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ.
β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον:
Α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν.4412/16 και ως εκ τούτου,
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
Γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 5ο
Ο Ανάδοχος θα παρέχει την υπηρεσία διενέργειας των 600 τεστ ανίχνευσης αντιγόνου
του κορωνοϊού COVID-19 με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST) τμηματικά

μετά από σχετική υπόδειξη από τον επιβλέποντα της παροχής υπηρεσίας για το χρόνο
και τον τόπο διεξαγωγής των τεστ Ειδικότερα:
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη διενέργεια των 600 τεστ, για το χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της
Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την εξάντληση των 600 τεστ και όχι μετά την 31η/12/2021,
διαθέτοντας τα απαραίτητα μέσα (προσωπικό και υλικά). Οι εργασίες θα πρέπει να
εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παροχή της
υπηρεσίας. Οι έλεγχοι θα γίνονται και τις επτά ημέρες της εβδομάδας (από 09:00 έως
21:00) σε χώρους εργασίας των εξεταζόμενων (π.χ. σχολικές μονάδες) και σε δημοτικά
καταστήματα σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Κοζάνης.
Ο Δήμος Κοζάνης δεν δεσμεύεται για την πλήρη απορρόφηση του συνολικού
προϋπολογισμού.
Για πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του μπορεί να επιβάλλεται στον ανάδοχο
ποινική ρήτρα έως και του 20% και όχι λιγότερο του 5% της μηνιαίας αμοιβής του,
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των παραλείψεών του, παρακρατούμενη από
αυτήν, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής και Απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρούμενου
του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση. Κατ' εξαίρεση είναι
επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αμοιβής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο
πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως του σχετικού
αιτήματος της Αναδόχου. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και
όλους γενικά τους σχετικούς κανονισμούς.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από φυσικά
πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος και μόνο αυτός,
προς αποκατάστασή της.
Άρθρο 6ο
Η διενέργεια των τεστ θα γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο από τον επιβλέποντα της
υπηρεσίας και θα πραγματοποιούνται και τις επτά ημέρες της εβδομάδας (από 09:00
έως 21:00) σε χώρους εργασίας των εξεταζόμενων (π.χ. σχολικές μονάδες της πόλης
και των κοινοτήτων) και σε δημοτικά καταστήματα σε όλες τις κοινότητες του Δήμου

Κοζάνης. Η μετάβαση στον τόπο διενέργειας των τεστ θα γίνεται με την ευθύνη και το
κόστος του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
β) δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης.
γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες και συγκεκριμένα:
- Ο Ανάδοχος επεξεργάζεται τις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες και
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς της Σύμβασης και όχι
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ),
- Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να
επεξεργάζονται τις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες και τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και έχουν
ενημερωθεί για τις σχετικές διατάξεις προστασίας δεδομένων καθώς και για τη
συγκεκριμένη σύμβαση προτού αρχίσουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα,
- Ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων και πληροφοριών,
- Ο Ανάδοχος δεν ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες
και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλους συνεργάτες του ή τρίτους,
- Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή αμελλητί, μόλις
αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δε θα δημιουργήσει αντίγραφα των αρχείων που
έχει παραλάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε με ευθύνη του θα προκληθεί απώλεια
μέρους ή του συνόλου αυτών.
δ) θα τηρεί όλες τις νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν την
διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19 με την μέθοδο
ταχείας δοκιμασίας (RAPID TEST)
Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Κύριας Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και Πληροφοριών, να παραδώσει αμέσως στην Αναθέτουσα Αρχή
οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν αυτά και βρίσκονται στην
κατοχή του ή κατά παράβαση των όρων της σύμβασης και του ΓΚΠΔ, στην κατοχή
τρίτων.
Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της υπογραφείσας Κύριας
Σύμβασης.
Άρθρο 7ο
Η τιμή της προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρησή της. Η πληρωμή
της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά τιμολόγιο σε
ευρώ, (το ποσό που θα προκύψει στο τιμολόγιο είναι το σύνολο της εργασίας
προσθέτοντας και το κόστος του τεστ), με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής,
μετά από βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωση Καλής
Εκτέλεσης Εργασιών.

Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
Αναδόχου. Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λ.π) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών.
Η πληρωμή εκάστοτε τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων
κρατήσεις και εκδίδεται μετά το πέρας παροχής υπηρεσιών, θα γίνεται σύμφωνα με τις
νόμιμες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις που ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων ή τη μη συμμόρφωση της με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στην ανάδοχο
ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία 15 ήμερών για την συμμόρφωση του.
Αν η τασσόμενη προθεσμία, που τέθηκε με ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που
οδήγησαν σε αυτήν.
Άρθρο 8ο
Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα
παρακάτω στοιχεία:
i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης στην οποία θα δηλώνουν ότι:
- Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198 αντίστοιχα.
- Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

- Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής
υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν με
αυτούς.
ii. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
iii. Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης
Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της
σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης
των δικαιολογητικών
iv. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.
v. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης το παρεχόμενο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» ανά ομάδα.
vi. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,
φάκελο της τεχνικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων
πιστοποιήσεων, αδειών κλπ).
Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που
αναφέρονται στην πρόσκληση.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου αφού ο ανάδοχος έχει
προσκομίσει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Υπόχρεοι για την υποβολή είναι:
α) Τα φυσικά πρόσωπα
β) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.
γ) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.
Άρθρο 9ο
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής του
Δήμου Κοζάνης που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή
τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 10ο
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της Μελέτης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των παραγράφων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος : Κήρυξη
οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις και Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα παρεχόμενη υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.

