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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακας 1: Πίνακας Συμμόρφωσης 

 
ΚΩΔ. CPV: 50700000-2-- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ[1] 

1 Καταλληλόλητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΝΑΙ   

2 
Να αποδεικνύεται η καταλληλόλητα των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν.  

ΝΑΙ   

3 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης που 
καταθέτουν οικονομική προσφορά. 

ΝΑΙ   

4 

Για την απόδειξη της παραπάνω απαίτησης «Καταλληλόλητα Άσκησης 
Επαγγελματικής Δραστηριότητας» οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν, μαζί με την οικονομική προσφορά: 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου από το 
οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο είναι συναφές 
με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

5 
. Να προσκομίσουν τουλάχιστον 3 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 
αντίστοιχα έργα ως προς την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σε κτήρια-
διαμερίσματα, με παρόμοια χρήση και απαιτήσεις 

ΝΑΙ   

6 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει την προσφορά του βάσει της 
παρούσας μελέτης 

ΝΑΙ   

7 

Σε περίπτωση αντικατάστασης διαμερίσματος/κατοικίας, το οποίο έχει 
μισθωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, με κάποιο καινούριο, η 
συναφθείσα σύμβαση θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να καλύπτει το 
καινούριο διαμέρισμα/κατοικία 

ΝΑΙ   

8 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατ’ αρχάς να συντάξει την προσφορά του 
βάσει των όρων της οικείας Πρόσκλησης και της παρούσας Μελέτης και 
εν συνεχεία να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, το αργότερο 
εντός δύο εργασίμων ημερών από την λήψη της ενημέρωσης σχετικά με 
την Απόφαση κατακύρωσης σε αυτόν, της ανάθεσης. Σε περίπτωση 
καθυστερημένης ανταπόκρισης θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση της 
συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα ανέρχεται σε 10% επί 
της συνολικής αμοιβής του για την κάθε ήμερα καθυστέρησης. 

ΝΑΙ   

9 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύεται ο ίδιος τα ανταλλακτικά και τα 
αναλώσιμα που τυχόν χρειάζονται για την επισκευή συγκεκριμένης 
βλάβης, κατόπιν ενημέρωσής μας και έγγραφης αποδοχής του κόστους 
αυτών εκ μέρους μας. Ο εξοπλισμός, τα ανταλλακτικά και τ αναλώσιμα 
πρέπει να είναι κατάλληλος για το έργο για το οποίο χρησιμοποιείται και 
ακίνδυνος για τους φιλοξενούμενους 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ[1] 

10 

Όταν απαιτείται η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
βλαβών σε συγκεκριμένο διαμέρισμα από τα ανωτέρω, ο ανάδοχος θα 
ενημερώνεται 2 μέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών κατά τις 
οποίες απαιτείται η άμεση επέμβαση του αναδόχου, ο τελευταίος θα 
πρέπει να παράσχει τις απαιτούμενες κάθε φορά υπηρεσίες εντός της 
ημέρας κατά την οποία θα ενημερωθεί σχετικά 

ΝΑΙ   

11 
Ο ανάδοχος θα πρέπει είτε να είναι ο ίδιος είτε να απασχολεί αδειούχο 
ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ψυκτικό, ξυλουργό, τζαμά και μηχανικό 

ΝΑΙ   

 
 
Η μελέτη (αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. www.kodep.gr) τεκμηριώνει την ανάγκη 
διενέργειας της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ» για τα τριάντα εννέα (39) διαμερίσματα/κατοικίες», τα οποία μισθώνει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο 
της ως άνω Δράσης. Η υπό ανάθεση υπηρεσία αφορά στο τρέχον έτος, και δη το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31η-12-2021. Η ανάθεση θα 
διενεργηθεί στο πλαίσιο των δαπανών της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία 
στο Δήμο Πειραιά» στον Ειδικό Στόχο «001-ESTIA» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711. 
 

http://www.kodep.gr/

