ΠΡΑΚΣΙΚΟ 602
Με αξηζκό 602/18-09-2019
ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο
ηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα γξαθεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.(Νέα Μελεκέλε) ζήκεξα ηελ 18 ε
επηεκβξίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00κ.κ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζπλήιζε ζηελ 602ε ζπλεδξίαζε απηνχ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκφλ 602/16-09-2019
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα παξαθάησ
ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δλεκέξσζε.
2. Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 601/29-08-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ.
4. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ «Παξαρψξεζε θαηαζηήκαηνο 155,81 η.κ.
παξαπιεχξσο ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ., σο
ρψξν εζηίαζεο».
5. Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηνλ ηαθηηθφ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ: « Καζαξηφηεηα Α. ησλ WC (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο –
ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ

ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.)., Β. Δζσηεξηθψλ

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο, Γ. Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο
ηεο ΚΑΘ Α.Δ., Γ. Δθθιεζίαο, Δ. Φπιαθίσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
6.

Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ «Πψιεζε επηβαηηθνχ ΗΥ κε αξηζκφ

θπθινθνξίαο ΝΕΝ 9261 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., κάξθαο BMW,
ζεηξά 3 θαη έηνο θπθινθνξίαο 2003».
7. Πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο δίρσο δεκνζίεπζε γηα ηελ
ππεξεζία «ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο- ρψξνο
ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο
ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο)»
8. Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 6 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ

Λεηηνπξγίαο

Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Παξέζηεζαλ:
Ο Πξφεδξνο Θεφδσξνο Παπαδφπνπινο
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αληψληνο Μπνχξεο
Σα κέιε: α) Αιέμαλδξνο Φσηεηλφο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ
β) Παλαγηψηεο Μαγθάο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ
γ) Βαζίιεο Υάηηαο, κέινο νξηζκέλνο απφ ηελ ΔΔΤΠ
δ) Κνγηάλλεο Θεφδσξνο, κέινο πξνηαζείο απφ ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
ε) Υαξαιακπίδεο Ησάλλεο, εθπξ. .Δ.Κ.Λ.Θ. κέινο

ζη) Σζέξλνο Ησάλλεο, εθπξ. Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο, κέινο
δ) Πεηθίδνπ Μαξίλα, εθπξ. ησλ εξγαδνκέλσλ, κέινο
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.., θα. Αηθαηεξίλε Γεκεξηδή, ππάιιεινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Ο Γηεπζπληήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θ. Νηθφιανο Κνπηζνπξίδεο
Ο Ννκηθφο ζχκβνπινο ηεο Κ.Α.ζ. Α.Δ. θ. Δκκαλνπειίδεο Αλαζηάζηνο
Γηαπηζησζείζεο ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
ΘΔΜΑ Α΄: (ΔΚΣΌ ΖΜΔΡΖΊΑ ΓΗΆΣΑΞΖ)
Οξηζκφο πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ζε εθθξεκή δίθε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.

Πξν ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Γ.. φηη επίθεηηαη ε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ
Θεζζαινλίθεο α) ζηηο 27.09.2019 ηεο ππ’ ξηζ. ΓΑΚ 44692/2018 θαη ΔΑΚ 480/2018 αγσγήο
θαη β) ζηηο 25.10.2019 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΑΚ 46661/2018 θαη ΔΑΚ 519/2018 αγσγήο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηά ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε κηζζνινγηθά δεηήκαηα..
Δπεηδή ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. δηέπεηαη απφ ην ίδην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο κε
ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Δληαίν Μηζζνιφγην) , ε έθβαζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
δηθψλ επεξεάδεη ακέζσο επζέσο θαη ζε αλάινγε ζρέζε θαη ηελ δηθή ηνπ κηζζνινγηθή
θαηάζηαζε. Δπνκέλσο θαη γηα ιφγνπο δενληνινγίαο

δεηεί λα

εμαηξεζεί απφ ηελ

ζπγθεθξηκέλε δηθαζηηθή δηαδηθαζία.

ΑΠΟΦΑΗ 602/Α/18-09-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αλαγλσξίδεη σο εχινγν ην
πξνβαιιφκελν θψιπκα θαη γηα ιφγνπο δενληνινγίαο

απνθαζίδεη νκφθσλα λα κελ

εθπξνζσπεζεί ε ΚΑΘ Α.Δ. απφ ηνλ Ννκηθφ ηεο χκβνπιν θ. Αλαζηάζην Δκκαλνπειίδε ηνπ
Νηθνιάνπ θαη λα νξηζζεί πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο , θαη’ απνθνπή γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθθξεκείο αγσγέο

ησλ

εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο ΚΑΘ Α.Δ. α) ζηηο 27.09.2019 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΑΚ 44692/2018 θαη
ΔΑΚ 480/2018 θαη β) ζηηο 25.10.2019 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΑΚ 46661/2018 θαη ΔΑΚ 519/2018 θαη
ζε θάζε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 2ν : Δπηθχξσζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 601/29-08-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

ΑΠΟΦΑΗ 602/2/18-09-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα ηελ
επηθχξσζε ηνπ ππ’ αξ. 601/29-08-2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Γ..
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 3o : Αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ

ΑΠΟΦΑΗ 602/3/18-09-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
Α. Να γίλεη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιφγσ απνρψξεζεο
κέινπο ηεο κηζζψηξηαο εηαηξεία ησλ Γ-29 θαη Γ-30 θαηαζηεκάησλ κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ
ΜΟΥΟΤ ΜΑΚΑΡΗΚΑ ΟΔ», ππφ ηελ πξνυπφζεζε κε χπαξμεο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο πξνο
ηελ ΚΑΘ Α.Δ. θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο θαζψο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
Β. Να γίλεη δεθηφ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο κηζζψηξηαο ησλ Γ1, Γ-14, Γ-26, Γ-27, Γ-28, Γ-29 θαη Γ-30 θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο εηαηξείαο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία

« Νελφπνπινο Δπάγγεινο ΔΠΔ»,

ιφγσ

ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 2,3 θαη 5, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο κεηαβνιήο, δηφηη εκπίπηεη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α.
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 4ν: Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ «Παξαρψξεζε θαηαζηήκαηνο 155,81 η.κ.
παξαπιεχξσο ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο
Α.Δ., σο ρψξν εζηίαζεο»

ΑΠΟΦΑΗ 602/4/18-09-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1.Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο.
2. Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο θαο RAFAELA KORDHISHTA γηα ηε παξαρψξεζε ηνπ
θαηαζηήκαηνο εκβαδνχ 155,81 η.κ. παξαπιεχξσο ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο ζηελ Κεληξηθή
Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ., σο ρψξν εζηίαζεο, κε κελαίν κίζζσκα χςνπο # 1.010,00 € #
( ρίιηα δέθα €) πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6%.
3. ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ζα ππάξρνπλ νη φξνη φηη:
Α) «Η μιζθώηπια είναι αποκλειζηικά ςπεύθςνη για ηην έκδοζη οποιαζδήποηε άδειαρ ή
απαιηούμενων ηποποποιήζωνρ θεζμικού ή ηεσνικού σαπακηήπα ,απαιηούνηαι για ηην νόμιμη
λειηοςπγία ηος σώπος με δικά ηηρ έξοδα και δίσωρ ηην εμπλοκή ηηρ ΚΑΘ Α.Ε. ζηην διαδικαζία
έκδοζηρ αςηήρ.»
Β) «Σε πεπίπηωζη μη έκδοζηρ οποιαζδήποηε αδείαρ απαπαίηηηηρ για ηην λειηοςπγία ηος
καηαζηήμαηορ, (εζηιαηόπιο) η ΚΑΘ Α.Ε. δεν θέπει καμία εςθύνη , η δε μιζθώηπια έσει δικαίωμα
ππαλαρψξεζεο αδεκίσο , νπφηε

θα επιζηπαθεί ζε αςηήν η καηαβληθείζα εγγύηζη και

ενδεσόμενερ καηαβολέρ μιζθωμάηων, με εξαίπεζη ενδεσόμενερ δαπάνερ , ζηιρ οποίερ θα
πποβεί η μιζθώηπια για ηην έκδοζη ηων απαπαίηηηων αδειών και ηην διαμόπθωζη ηος
σώπος».
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 5ν: Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηνλ ηαθηηθφ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ: « Καζαξηφηεηα
Α. ησλ WC (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο – ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2
θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.).
Β. Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο.
Γ. Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Γ. Δθθιεζίαο.
Δ. Φπιαθίσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 602/5/18-09-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1.Tελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο.
2. Σελ θήξπμε ηεο επηρείξεζεο ΥΑΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ σο νξηζηηθνχ αλάδνρνπ ηνπ
δηαγσληζκνχ : Καζαξηφηεηα
Α. ησλ WC (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο – ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.).
Β. Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο.
Γ. Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Γ. Δθθιεζίαο.
Δ. Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ Α.Δ.
δηα ππνγξαθήο ζχκβαζεο κε ηνπο εμήο νπζηψδεηο φξνπο :
Ζ ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί έπεηηα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ ελζηάζεσλ επί ηεο
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, κε δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα εθ κέξνπο ηεο Κ.Α.Θ
Α.Δ. γηα αλαλέσζε γηα αθφκε 1 έηνο ( πξναίξεζε ) θαη κε εηήζηα ακνηβή πνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ : 59.290,00€, πιένλ Φ.Π.Α.
(θαη ηαπηφρξνλα )
3.Σελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ επηρείξεζε ΥΑΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟ,
γηα ηελ ππεξεζία:
Καζαξηφηεηα

Α. ησλ WC (Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο – ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο
Κ.Α.Θ. Α.Δ.).
Β. Δζσηεξηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο.
Γ. Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.
Γ. Δθθιεζίαο.
Δ. Φπιαθίσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.,
ζχκθσλα κε ηελ 598/5/04-07-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη κε εκεξνκελία
έλαξμεο ηελ 06/07/2019.

Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 6ν: Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο γηα ηελ «Πψιεζε επηβαηηθνχ ΗΥ κε αξηζκφ
θπθινθνξίαο ΝΕΝ 9261 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., κάξθαο
BMW, ζεηξά 3 θαη έηνο θπθινθνξίαο 2003».

ΑΠΟΦΑΗ 602/6/18-09-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1 Σελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο.
2.Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΒΒΑ ηνπ ΛΔΩΝΗΓΑ θαη ηελ
πψιεζε επηβαηηθνχ ΗΥ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΝΕΝ 9261 ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο
Θεζζαινλίθεο Α.Δ., κάξθαο BMW, ζεηξά 3 θαη έηνο θπθινθνξίαο 2003, κε πνζφ # 1.500,00
€ # (ρηιίσλ πεληαθνζίσλ €)
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 7o: Πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο δίρσο δεκνζίεπζε γηα ηελ
ππεξεζία «ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Λαραλαγνξάο – Κξεαηαγνξάο- ρψξνο
ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.- Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο
ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.- Δθθιεζίαο)»

ΑΠΟΦΑΗ 602/7/18-09-2019
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα:
1. Σελ δηελέξγεηα δηαπξαγκάηεπζεο δίρσο δεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο ηνπ άξζξνπ
32 ηνπ Ν. 4412/2016 κε πξνυπνινγηζκφ 470.000,00€, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φξνο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα είλαη φηη, εάλ αλαδεηρζεί
αλάδνρνο απφ ηνλ εμειίμεη δηαγσληζκφ, απηνδηθαίσο ζα ιπζεί ε ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
2. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.
3.

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ.

4.

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζα
θαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ηηο ηέζζεξεηο (4) εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ ελ εμειίμεη
δηαγσληζκφ, ήηνη:
i. BRINK’S HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
ii. ESA SECURITY SOLUTIONS ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ Α.Δ.
iii. ΖΦΑΗΣΟ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΠΔ.
iv. MEGA SPRINT GUARD ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ Α.Δ.

 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζα δηελεξγεζεί ηελ 7ε εκέξα απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην
ΔΖΓΖ.
 Γηάξθεηα ζχκβαζεο: έλα (1) έηνο, κε ηνλ απαξέγθιηην φξν

φηη ε ζχκβαζε ζα ιπζεί

απηνδηθαίσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ αλάδεημε
νξηζηηθνχ αλαδφρνπ απφ ηνλ ελ εμειίμεη Σαθηηθφ Γηαγσληζκφ.

 Πξνυπνινγηζκφο ζχκβαζεο :470.000,00€
5.

Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο & δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
δεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο ζα είλαη νη εμήο (φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ κε αξ. πξση. 1272/194-2019 Γηαθήξπμε ηνπ ελ εμειίμεη δηαγσληζκνχ ηεο ΚΑΘ Α.Δ.):
1.2 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
1.2.3. ΠΡΟΑΙΡΔΔΙ
Ζ ΚΑΘ Α.Δ. δχλαηαη λα πξνβεί ζε απμνκείσζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, αληίζηνηρεο ησλ
απμνκεηψζεσλ ηεο ΔΓΔ.
Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ

«ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. »

(Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο) θαηά πνζνζηφ έσο θαη 50% γηα ην
θάζε ηκήκα, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηηκήο θαη ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα είλαη
ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ.
Σα πξναλαθεξφκελα πεξί κείσζεο πξνζσπηθνχ θαηά 50% δελ ηζρχνπλ γηα ην 3ν ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο, ( Έλα (1) άηνκν σο ππεχζπλνο ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ).
Γηα
1.3

φια

ηα

πξναλαθεξφκελα

απαηηείηαη

απφθαζε

ηνπ

Γ..

ηεο

ΚΑΘ

Α.Δ.

Θεζκηθό πιαίζην

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
1.4

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ………./2019 θαη ψξα
10:00(π.κ). Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηελ ……. θαη ψξα 10:00(π.κ), εκέξα ……..
1.5 Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/16 κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο.
1.6

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε απφ ηνλ Σαθηηθφ
Γηεζλή Γηαγσληζκφ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. πνπ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί.

2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1.2

Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.1.3

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, έσο ηηο 23/09/2019
θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο

ζην ζχζηεκα

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο
έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο
δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
2.1.4

Γιώζζα

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.1.5

Δγγπήζεηο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.2

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),

εγγπεηηθή

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.400,00 € (ελλέα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα
επξψ). ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε
ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, κε επζχλε ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3

Λόγνη απνθιεηζκνύ

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4

Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.2.5 & 2.2.6Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα & Σερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
2.2.7. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: δελ
απαηηνχληαη
2.2.9

Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄
94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη
απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία
βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1

Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.4.2

Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.4.3

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
Α) ην ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V)
Β) ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ :
Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ:
1. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ( ΑΡΘΡΟ 2.2.2 ηεο παξνχζαο )

2. Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην.
3. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε
Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο
θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.

4.

άδεηα ιεηηνπξγίαο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν Ν.2518/97
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί φπσο ηζρχεη .

5. απνδεηθηηθά Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαηνρήο, ηνπιάρηζηνλ 2 νρεκάησλ
6. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα
7. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
8. Πηζηνπνηεηηθφ φηη ε εηαηξία δελ έρεη ηεζεί ζε δηαδηθαζία :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ

9. Πνηληθφ κεηξψν ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία
10. Δπηπξνζζέησο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα θαηαζέζεη δήισζε φηη σο αλάδνρνο ηνπ
δηαγσληζκνχ :
i) ζα θαηαζέζεη Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο γηα
θάζε απψιεηα ή δεκία ζεηηθή ή απνζεηηθή ή θαη έκκεζε πνπ ζα ππνζηεί ε
Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ νιηγσξία ή πιεκκειή εθηέιεζε
εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, εθ πνζνχ # 2.000.000,00 # €
ζπλνιηθά γηα ηελ πεξίνδν ηεο δηάξθεηαο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο, ην νπνίν ζα
θαηαζέζεη ππνρξεσηηθά –επί πνηλή εθπηψζεσο ηνπ θαη θαηάπησζεο ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο- σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ii ) Δίλαη ππνρξεσκέλνο, (α) γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, δειαδή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ εθάζηνηε θαηψηεξσλ λνκίκσλ
πξνβιεπνκέλσλ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. (β) ζα πξνζθνκίδεη ζαλ αλάδνρνο
αληίγξαθν ΑΠΓ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΗΚΑ θαη έγγξαθν απφ ηε ηξάπεδα πνπ λα
πξνθχπηεη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ θαηαβνιήο ζηνλ
απαζρνινχκελν ζηελ ΚΑΘ ΑΔ. (ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο
απαζρνινχκελσλ θαη κε άηνκα πνπ απαζρνινχληαη εθηφο ΚΑΘ Α.Δ., ζα

πξνζθνκίδεηαη

επηπξφζζεηε

ππεχζπλε

δήισζε

γηα

ηηο

εηζθνξέο

πνπ

ππνβιήζεθαλ γηα ην απαζρνινχκελν ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. πξνζσπηθφ).
iii) έρεη πηνζεηήζεη δηαδηθαζίεο θαη έρεη ιάβεη φια ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά
κέηξα , ψζηε λα είλαη πιήξσο ζπκκνξθνχκελνο κε φζα πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο
γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ 2016/679) .
iv) ζα εγθαηαζηήζεη ζηα απηνθίλεηα ησλ πεξηπφισλ ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ
ειέγρνπ γηα ηηο δηελεξγνχκελεο πεξηπνιίεο.
2.4.4

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη

ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ :

1. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ
ηεο παξνχζαο.
2. ην πξνζθεξφκελν σξηαίν θφζηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζηεί ε ακνηβή πνπ
ελδερνκέλσο πξνθχςεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κε αλάιπζε ηξφπνπ ππνινγηζκνχ
επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
3. ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 68, παξ.1, ηνπ Ν.3863/2010 ζηνηρεία θαη έγγξαθα
ζχκθσλα με το Παξάξηεκα III.
ηελ ηηκή απηή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εξγαηηθφ θφζηνο, δηνηθεηηθφ θφζηνο, εξγνιαβηθφ
θέξδνο ησλ αλαισζίκσλ, φιεο νη θξαηήζεηο ζπλνιηθά γηα ηνλ ρξφλν ηε ζχκβαζεο θαη γηα
φιεο ηηο ζέζεηο. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππάξρεη
πιήξε αλάιπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο (εξγαηηθφ θφζηνο, δηνηθεηηθφ θφζηνο, εξγνιαβηθφ
θέξδνο αλαιψζηκα) θάζε θαηεγνξίαο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ 3863 ζα πξέπεη
λα δνζνχλ ηα ζηνηρεία απφ (α) έσο (ε) δειαδή:
Α. ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν
Β. Σηο ήκεξεο θαη ψξεο εξγαζίαο
Γ. ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη
Γ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο
απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ
Δ. Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά
Πξέπεη επίζεο νη πξνζθέξνληεο λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ
ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ
Δπηπξνζζέησο ππνρξενχληαη λα επηζπλάςνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.

ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο νινγεγξακκέλσλ θαη αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, θαηηζρχνπλ νη
πξψηεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη
ζηελ επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή
πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 , γ) ε
ηηκή ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, δ) πξνζθνξέο πνπ είλαη ππφ αίξεζε.
Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
νηθνλνκηθνχ πξνζθνξάο, νξίδεηαη ε 1/10/2019 θαζψο επίζεο θαη φηη ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινχκελσλ θαηά ηηο αξγίεο δελ ζα κεηαβάιιεηαη. Δπηπξνζζέησο θάζε πξνζθνξά πνπ
δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζα θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη ζα
απνξξίπηεηαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΚΑΘ Α.Δ. έρεη ππνινγίζεη ην

σξηαίν θφζηνο ηεο

ππεξεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ θάζε πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί θαη ζα είλαη ρακειφηεξε απηνχ
απηνκάησο ζα απνξξίπηεηαη.
Ζ ΚΑΘ Α.Δ. ζεσξεί φηη ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαηαη – πξνο απνθπγή θάζε
παξάιεηςεο – λα ιάβεη ππφςε ηεο θάζε πξνζθνξά ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ ε νπνία
λφκηκα ζαθέζηαηα θαη εκπεξηζηαησκέλα ζα αλαιχεη ηελ θάζε πξναλαθεξφκελε δαπάλε
(ακνηβή απαζρνινπκέλσλ, θφζηνο αλαισζίκσλ , δηνηθεηηθφ θφζηνο θ.α.) , έζησ θαη εάλ έρεη
ρακειφηεξν πνζφ απφ απηφ πνπ πξνυπνινγίζηεθε γηα ην εξγνδνηηθφ θφζηνο
Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά,
ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη , ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία
(ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ) ζε κνξθή pdf.]
Eπηζεκαίλεηαη φηη :
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ έγηλε
ππνινγηζκφο ηεο εξγαηνψξαο θαη κε βάζε απηφ ηνλ ππνινγηζκφ, πξνυπνινγίζηεθε ην
ζπλνιηθφ εξγαηηθφ θφζηνο ζχκθσλα κε ηελ 4241/127/30.01.2019 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνλ λ.
4387/2016. ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία : σξνκίζζην , δψξα, κε βάζε

ηελ ΔΓΔ, αληηθαηαζηάηεο , δηάθνξα επηδφκαηα θ.α. ην πνζφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη
θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ( φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα)θαη ηξίησλ .
Οη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ
πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη
εξγαδφκελνη.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο( δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο )

ηνπ

δηνηθεηηθνχ θφζηνπο – εξγνιαβηθνχ νθέινπο- αλαισζίκσλ έγηλε θαηά πξνζέγγηζε κε ζθνπφ
θαη κφλν ηελ θαηαρψξεζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, σο εθ
ηνχηνπ ελδέρεηαη λα ππάξμεη απφθιηζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ, ε νπνία φκσο δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο θαη εηζθνξψλ έγηλε ππνινγηζκφο ηεο
εξγαηνψξαο θαη κε βάζε απηφ ηνλ ππνινγηζκφ πξνυπνινγίζηεθε ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ
θφζηνο. Βάζεη ησλ πξνζθάησλ απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε θαζνξηζκφ θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα
ππαιιήινπο θαη εξγαηνηερλίηεο ( ΦΔΚ Β 173/2019) ε θαηψηαηε ηηκή αλά ψξα έρεη
ππνινγηζζεί ζην 6,20€ γηα ηνπο θχιαθεο θαη ζην 9,06€ γηα ηνλ ππεχζπλν ειέγρνπ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Δλδέρεηαη λα θαηαηεζνχλ πξνζθνξέο πνπ ζα ππνινγίζνπλ ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο
κε βάζε ην εκεξνκίζζην ή ηελ κεληαία ακνηβή, ηηο νπνίεο ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ζα πξέπεη
λα θάλεη απνδεθηέο εάλ απνδεηρζεί ε νξζφηεηα ησλ.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεζεί ζηελ ππεξεζία ή δελ ζα πεξηιακβάλεη θφζηνο θξαηήζεσλ ππέξ
δεκνζίνπ θαη ηξίησλ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ο ππεχζπλνο εγθαηαζηάζεσλ ζα ακείβεηαη κε 800,00€ κεληαίσο , θαζαξά.

2.4.5

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
2.4.6

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε
πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο

θαη ζπληάζζεηαη

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
(γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ζηελ ίδηα
ζπλεδξίαζε, απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ
πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη
ζπληάζζεη εληαίν πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή
ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ
πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο,
ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην
θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά
αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη
ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή
Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο
πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ,
καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε νξίδεηαη θαη ν πξνζσξηλφο
κεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ.

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 3.4 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.3 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.4 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Όπσο αλαθέξνληαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Όπσο αλαθέξνληαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Όπσο αλαθέξνληαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1

Σξόπνο πιεξσκήο

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ.
5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ Κ.Α.Θ.
Α.Δ.:
α) Σηκνιφγην ή Γειηίν Παξνρήο ππεξεζηψλ.
β) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο 30 εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα πιεξσκή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ
αξκφδηα αξρή.
γ) Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί
έσο 30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα πιεξσκή
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
δ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ.

Ζ ππνρξέσζε

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. γηα παξαιαβή ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ πξντζηάκελν Γηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΚΑΘ Α.Δ., κε αληηθείκελν ηελ πηζηνπνίεζε
ηελ άξηζηε ή φρη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ζη) Βεβαηψζεηο εξγνδφηε γηα θάζε απαζρνινχκελν ππάιιειν ζην έξγν.
δ ) Πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ.
ε) αληίγξαθν ΑΠΓ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΗΚΑ θαη έγγξαθν απφ ηε ηξάπεδα πνπ λα
πξνθχπηεη ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ θαηαβνιήο ζηνλ
απαζρνινχκελν ζηελ ΚΑΘ ΑΔ. (ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο
απαζρνινχκελσλ θαη κε άηνκα πνπ απαζρνινχληαη εθηφο ΚΑΘ Α.Δ., ζα πξνζθνκίδεηαη
επηπξφζζεηε ππεχζπλε δήισζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ην απαζρνινχκελν
ζηελ ΚΑΘ Α.Δ. πξνζσπηθφ).
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο 40 εκεξψλ απφ ηνλ δεδνπιεπκέλν κήλα ζην
φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνινγίνπ.
Γένλ λα αλαθεξζεί φηη ν αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ηελ απαίηεζή ηνπ
ζε ηξίηνλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απηνχ
ηνπ φξνπ ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζε θάζε ηξίηνλ.
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε κεληαίεο δφζεηο.
Ζ πιεξσκή δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ηξαπεδηθά ηέιε – πξνκήζεηεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ:
α) Κξάηεζε ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
4412/2016, φπσο ηζρχεη.
γ) Κξάηεζε ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016φπσο ηζρχεη).
δ) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ
(% ) θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ (% ).

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε
θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο (% ) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ
Ζ ΚΑΘ ΑΔ δελ ζα έρεη νπδεκία άιιε επηβάξπλζε απφ ην πνζφ ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηε ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμε.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
6.1

Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
6.4

Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
H ππεξεζία ζα παξαζρεζεί εληφο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΗ Α.Α.
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη σο ηελ θχιαμε – παξαθνινχζεζε – έιεγρν παληφο
εηζεξρνκέλνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.
Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο/ππνδηαίξεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηξία (3) ηκήκαηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα αληηθείκελν
κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο θαη θξηζεί ζσζηφ λα ππνδηαηξεζεί γηα θαιιίηεξε παξνρή αιιά θαη
έιεγρν ηεο ππεξεζίαο.
ΩΡΔ ΦΤΛΑΞΖ
ΠΤΛΖ 2
ΦΤΛΑΞΖ

22.00-06.00

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

06.00-14.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

14.00-22.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

ΠΤΛΖ 3

ΦΤΛΑΞΖ

ΓΔΤ ΣΡ
22.00-06.00

ψξεο

06.00-14.00

ψξεο

14.00-22.00

ΠΤΛΖ 3

ΦΤΛΑΞΖ

8

ΓΔΤ ΣΡ
22.00-06.00

2

06.00-14.00

6

8

8

8

ΣΔ

ΠΔ

8

8

8

ΠΑ
2

2

ψξεο

8

6

ψξεο
ψξεο

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

22.00-06.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

06.00-14.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

14.00-22.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

ΠΤΛΖ 4

ΓΔΤ ΣΡ
22.00-06.00
06.00-14.00

ΦΤΛΑΞΖ

ψξεο

ΑΒ ΚΤΡ

14.00-22.00

ΠΤΛΖ 4

ΦΤΛΑΞΖ

8

8

8

8

2

ψξεο

6

ψξεο
ψξεο

14.00-22.00

ΠΤΛΖ 5

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

00.00-06.00

6

6

6

6

6

6

ψξεο

06.00-08.00

2

2

2

2

2

2

ψξεο

08.00-16.00

8

8

8

8

8

8

ψξεο

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

8

8

8

ΣΔ

ΠΔ

16.00-22.00
ΦΤΛΑΞΖ

22.00-24.00

ΠΤΛΖ 5
08.00-16.00
ΠΤΛΖ 5
ΦΤΛΑΞΖ

8

ΓΔΤ ΣΡ
00.00-06.00

ΑΒ ΚΤΡ
8

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

ψξεο

06.00-08.00
08.00-16.00
16.00-22.00

6

6

6

6

6

ψξεο

22.00-24.00

2

2

2

2

2

ψξεο

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

22.00-06.00

16

16

16

16

16

16

16

ψξεο

06.00-14.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

14.00-22.00

8

8

8

8

8

8

8

ψξεο

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

6,00

5,00

ΣΔ

ΠΔ

ΠΔΡΗΠΟΛΟ

ΦΤΛΑΞΖ

ΠΤΛΖ 1
22:00-06:00
ΔΠΗΣΑΣΖ

06.00-14:00
14:00-22:00

ΠΤΛΖ 1
ΣΑΜΔΗΑ

22:00-06:00
06.00-14:00

6,00

ψξεο

14:00-22:00
ΠΤΛΖ 2

ΣΑΜΔΗΑ

ΓΔΤ ΣΡ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

00.00-06.00

6,00

ψξεο

06.00-14.00

2,00

ψξεο

14.00-22.00

ΠΤΛΖ 3

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

22.00-06.00
06.00-14.00
ΣΑΜΔΗΑ

14.00-22.00

ΠΤΛΖ 4
22.00-06.00

ΣΑΜΔΗΑ

04:00-06:00

2,00

07.00-14.00

8,00

14,00

14,00

14,00

14.00-22.00

8,00

8,00

8,00

8,00

2,00

2,00

ψξεο

8,00

14,00

ψξεο

8,00

ψξεο

ΠΤΛΖ 5

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

ΑΒ ΚΤΡ

22.00-06.00
04:00-06:00

2,00

06:00-10:00
06.00-14.00

2,00

ψξεο

4,00

ψξεο
ψξεο

8,00

08:00-14:00

6,00

09.00-14.00
ΣΑΜΔΗΑ

14.00-18.00

ΠΤΛΖ 2
08:00-16:00

ψξεο

5,00

5,00

5,00

4,00

4,00

4,00

ΓΔΤ ΣΡ

ΣΔ

ΠΔ

ΠΑ

8

8

8

8

4,00

8

ψξεο

4,00

ψξεο

ΑΒ ΚΤΡ
ψξεο

ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

8

8

8

8

8

Ο ππεχζπλνο εγθαηαζηάζεσλ ζα ακείβεηαη κε 800,00€ κεληαίσο , θαζαξά.
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα θπιάζζεη ηνπο
ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε πνπ ζα αθνξά
ηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε κέξηκλα θαη δαπάλε απηνχ ηνπ ηδίνπ ηνπ αλαδφρνπ. Ζ
Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ζα ζπλδξάκεη ζηελ πξνζπάζεηα απηήο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ παξνρή ησλ

ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαηίζεηαη ζηελ Κ.Α.Θ.
Α.Δ. ζα πξέπεη λα έρεη εθηφο απφ ηελ θαηά λφκν άδεηα εξγαζίαο, ήζνο, εππξεπή εκθάληζε,
ζσζηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη λα νκηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, λα είλαη θάηνρνη ηεο
εηδηθήο άδεηαο εξγαζίαο σο πξνζσπηθφ αζθαιείαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ αζθαιείαο (Η.Δ.Π.Τ.Α.) .
ΔΓΓΤΗΔΙ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ηα νρήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πεξηπνιίεο εληφο ηεο ΚΑΘ Α.Δ. ζα
ππάξρεη εγθαηαζηεκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ γηα ηηο δηελεξγνχκελεο πεξηπνιίεο.
ΠΡΟΑΙΡΔΔΙ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ΚΑΘ Α.Δ. δχλαηαη λα πξνβεί ζε απμνκείσζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, αληίζηνηρεο ησλ
απμνκεηψζεσλ ηεο ΔΓΔ .

Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ

«ΦΤΛΑΞΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. »

(Λαραλαγνξάο –Κξεαηαγνξάο- ρψξνο ζηάζκεπζεο κεηαμχ ππιψλ 2 θαη 3 ηεο ΚΑΘ Α.Δ.Γξαθείσλ θηηξίνπ Γηνίθεζεο ηεο ΚΑΘ Α.Δ.- Δθθιεζίαο) θαηά πνζνζηφ έσο θαη 50% γηα ην
θάζε ηκήκα, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηηκήο θαη ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα είλαη
ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ.
Σα πξναλαθεξφκελα πεξί κείσζεο πξνζσπηθνχ θαηά 50% δελ ηζρχνπλ γηα ην 3ν ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο , ( Έλα (1) άηνκν σο ππεχζπλνο ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΘ Α.Δ. )
Γηα

φια

ηα

πξναλαθεξφκελα

απαηηείηαη

απφθαζε

ηνπ

Γ..

ηεο

ΚΑΘ

Α.Δ.

ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.
Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ : 470.000,00€ , ρηιηάδεο επξψ .
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε 3 ηκήκαηα (παξ. 1.2.1 & 1.2.2 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση.
1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο ) , αιιά θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ γίλεη αλάιπζε
πξνυπνινγηζκνχ αλά ηκήκα, θαζψο πέξαλ ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ δελ κπνξεί λα γίλεη ζαθήο πξφβιεςε γηα ηα νπνία ζηνηρεία πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά (εξγνιαβηθφ φθεινο, δηνηθεηηθφ θφζηνο , αλαιψζηκα θ.α.)
Καηά

ηελ

ζχληαμε

ηεο

παξνχζεο,

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ

ηνπ

θάζε

ηκήκαηνο

ζπκπεξηιήθζεθαλ: πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ- ην χςνο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά- Γηνηθεηηθφ θφζηνο –
Δξγνιαβηθφ φθεινο – Κξαηήζεηο – Αλαιψζηκα.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζεο, ππνινγίζζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπ. Απφθαζεο
ηεο Τπ. Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ππ’ αξ.
νηθ.4241/217/30-1-2019 (Φ.Δ.Κ. 173/η. Β΄/30-1-2019) πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «θαζνξηζκφ
θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο
εξγαηνηερλίηεο φιεο ηεο ρψξαο» θαη νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2019.
Γηα ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο ειήθζεζαλ ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπεη ην άξζξν 68 ηνπ λ. 3863/2010, ηα νπνία νθείινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα
εμεηδηθεχζνπλ νη δηαγσληδφκελνη ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο:
α) Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν.
β) Οη εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.
γ) Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.
δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο
απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά.

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη : Γηνηθεηηθφ θφζηνο – Δξγνιαβηθφ φθεινο –
Κξαηήζεηο – Αλαιψζηκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε πξνζθνξά αλψηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο , φπσο θαη
θάζε πξνζθνξά πνπ πξνυπνινγίδεη εξγνδνηηθφ θφζηνο θαη εηζθνξέο θαηψηεξεο ηεο ΔΓΔ ,
απνξξίπηεηαη.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΝΟΜΙΚΔ ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΘ Α.Δ.
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ – ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΟ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΘ Α.Δ.
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Πίλαθαο Αλάιπζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηα ηνλ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ζηελ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΔ.
Δπσλπκία
Γηαγσληδφκελνπ:
α/α
Αλάιπζε

Πνζφ ζε €

Κφζηνο Μηζζνδνζίαο (κεληαίν)
1.

α) Πξνυπνινγηδφκελν
πνζφ πνπ αθνξά ηηο
πάζεο θχζεσο λφκηκεο

απνδνρέο

ησλ

εξγαδνκέλσλ.

β)

Αζθαιηζηηθέο

εηζθνξέο κε βάζε ηα
πξνυπνινγηζζέληα
πνζά.
Λνηπά θφζηε (κεληαία) (Ολνκαηίζηε θαηά πεξίπησζε)
α)
2.

β)
…
….
Δχινγν

3.

δηνηθεηηθφ

θφζηνο (κεληαίν)
Δξγνιαβηθφ

4.

θέξδνο

(κεληαίν)
Κφζηνο

λφκηκσλ

ππέξ δεκνζίνπ θαη
5.

ηξίησλ

θξαηήζεσλ

(κεληαίν)
χλνιν
Αξηζκφο
6.

απαζρνινχκελσλ
αηφκσλ
Ζκέξεο

7.

θαη

ψξεο

εξγαζίαο

πιινγηθή ζχκβαζε
εξγαζίαο ζηελ νπνία
ηπρφλ ππάγνληαη νη
8.

εξγαδφκελνη
Ζκεξνκελία:

Γηα ηνλ Γηαγσληδφκελν
Ολνκαηεπψλπκν – Τπνγξαθή – θξαγίδα

* Οη ππνςήθηνη ζε μερσξηζηφ πίλαθα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ γηα θάζε ζέζε θχιαμεο πσο
πξνθχπηεη ην κεληαίν θφζηνο πξν Φ.Π.Α. (π.ρ. Κφζηνο αλά βάξδηα επί αξηζκφ
απαζρνινχκελσλ αηφκσλ).
Βάζεη ηνπ Ν. 3863/2010, άξζξν 68 («πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ»)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/13 (ΦΔΚ 88/η.Α/18-4-2013), ζε
ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηα θάησζη ζηνηρεία:
1) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν.
2) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.
3) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη (ηελ νπνία
ζα ππνβάιινπλ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ζην ζχζηεκα θαη ζα πξνζθνκίζνπλ ζε αληίγξαθν)
4) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. (Σν εξγαηηθφ θφζηνο ζα είλαη ζχκθσλα θαη κε ηηο ψξεο θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ δειψζεη νη ππνςήθηνη αλάδνρνη. Σν εξγαηηθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα
ππνινγηζζεί ζηε βάζε ηνπ ζπκβαηηθνχ εκεξνκηζζίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία Δζληθή
Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζία (Δ.Γ...Δ.), ηηο αλάινγεο πξνζαπμήζεηο ηνπο (νη νπνίεο
ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία
Κ...Δ.), ηα επηδφκαηα θ.ιπ. )
5) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά ησλ απνδνρψλ.
6) Σν Δχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
7) Σν θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ.
8) Σν εξγνιαβηθφ ηνπο θέξδνο θαη
9) Σηο λφκηκεο, ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ, θξαηήζεηο.
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΖΝΗΑΗΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ &
ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ

ΔΗΦΟΡΩΝ

ΑΝΑ

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ

ΓΗΑ

ΚΑΘΔ

ΒΑΡΓΗΑ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ: νη δηαγσληδφκελνη ζα αλαιχνπλ μερσξηζηά πψο πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ
κεληαίσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν ζηε θάζε βάξδηα απαζρφιεζεο, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά
ηηο απνδνρέο (σξνκίζζην, πξνζαπμήζεηο επηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, αδείαο θαη
αληηθαηάζηαζε αδείαο) θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ψζηε λα κπνξεί λα
ειεγρζεί ην εξγαηηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο.)
Ζ ΚΑΘ Α.Δ. σο Αλαζέηνπζα Αξρή, νξίδεη φηη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο (εηαηξείεο
θχιαμεο) είλαη απηφο πνπ ππνρξενχηαη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ έλα εχινγν πνζνζηφ
δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, αλαισζίκσλ θαζψο θαη εξγνιαβηθνχ θέξδνπο – επί πνηλή απνξξίςεσο δελ κπνξεί λα ζπλππνινγίζεη πνζνζηφ κεδακηλφ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο/Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαπηζηψζεη φηη ε πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή,
νθείιεη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνλ δηαγσληδφκελν λα αηηηνινγήζεη ην αζπλήζηζηα ρακειφ ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, θαη αλ θξίλεη, ελ φςεη ησλ ππνβιεζεηζψλ εμεγήζεσλ θαη ππφ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο δηελεξγνχκελεο δηαδηθαζίαο, φηη νη εμεγήζεηο απηέο είλαη

αλεπαξθείο,

λα

ηελ

απνξξίςεη

σο

απαξάδεθηε.

(ΑΠΟΦΑΖ

6/2016

ΔΝΗΑΗΑ

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ)
Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. ηελ πεξίπησζε, φπνπ ην
θαζεζηψο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο έρεη κεηαβιεζεί, ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ
ηα ηζνδχλακα έγγξαθα.
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:
α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα,
β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV. Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1272/19-4-2019 Γηαθήξπμεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
ΣΔΤΓ
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΘΔΜΑ 8o: Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 6 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο
Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο) ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΠΟΦΑΗ 602/8/18-09-2019

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη θαηά
πιεηνςεθία κεηνςεθνχληνο ησλ θ.θ. Υαξαιακπίδε & Σζέλνπ, ελψ ε θα Πεηθίδνπ ςεθίδεη
ιεπθφ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ § 1 έσο 4 θαη ηελ ζπκπιήξσζε εδαθίνπ 4 ζηελ § 4 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο, σο αθνινχζσο:

Άξζξν 6.
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΩΝ.
«….
4 Ο κηζζσηήο θαηαζηήκαηνο νπσξνθεπεπηηθψλ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πίζσ απφ ην
κίζζην ξάκπα ζε ινπξίδα πιάηνπο 1,20 κ. Δπίζεο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζην κπξνζηηλφ
κέξνο ηνπ κηζζίνπ ινπξίδα πιάηνπο 2,6 κέηξσλ γηα έθζεζε ησλ πξνο πψιεζε εκπνξεπκάησλ
ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηειάξσλ, ζάθσλ θ.ι.π. ζηνπο άιινπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. π.ρ. αίζξηα, παξηέξηα, λεζίδεο θ.ι.π. ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.»
Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαγψλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε επί ηεο απνβάζξαο
νπνηνπδήπνηε εκπνξεχκαηνο ή εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ηειάξα, παιέηεο, ζάθνη θ.ιπ.) θαη απηή
πξέπεη λα ηεξείηαη, κε κέξηκλα ησλ κηζζσηψλ, απαιιαγκέλε απνξξηκκάησλ θαη επηκειψο
θαζαξηζκέλε.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο νξζήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ
αθνξνχλ θαη ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ λσπψλ πξντφλησλ νπσξνθεπεπηηθψλ &
θξέαηνο αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο φξνπο αζθαιείαο ηφζν
ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη θπξίσο ζηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο-κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ., φηη δελ ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ νξζήο ρξήζεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο δηαδξφκνπο ησλ Ππξήλσλ ηεο Λαραλαγνξάο
κπξνζηά απφ ην θαηάζηεκα πνπ
ρξεκαηηθφ

εθκηζζψλεη ε επηρείξεζε/εηαηξεία, ζα επηβάιιεηαη

πξφζηηκν χςνπο 147,00 € γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα

απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.».
Ζ απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ

ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
ΣΑ ΜΔΛΖ

Α) ΜΠΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ
Β) ΦΩΣΔΗΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
Γ) ΜΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Γ) ΥΑΗΣΑ ΒΑΗΛΖ
Δ) ΚΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
η) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
Ε) ΣΔΡΝΟ ΗΩΑΝΝΖ
Ζ) ΠΔΣΚΗΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ

