
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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Περίληψη διακήρυξησ δημόςιου ηλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ 

 
με κριτήριο αξιολόγηςησ τη χαμηλότερη τιμή, για την καθαριότητα των χϊρων του 
Νομικοφ Προςϊπου «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ», για ζνα (1) ζτοσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 
  

Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ 
Προκθρφςςει δθμόςιο θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
χαμθλότερθ τιμι για τθν κακαριότθτα των χϊρων του Νομικοφ Προςϊπου «Κζντρο 
Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» για ζνα (1) ζτοσ, από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ ενενιντα τεςςάρων 
χιλιάδων επτακοςίων ογδόντα τεςςάρων ευρϊ και είκοςι εννζα εκατοςτϊν (94.784,29 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.                                                         
 
Είδοσ Τπηρεςίασ: Κακαριότθτα 
Σαξινόμηςη κατά CPV (κφριο αντικείμενο): 90911200-8 
 ΚΩΔΙΚΟ ΝUTS GR121 
Η δαπάνθ κα αντιμετωπιςτεί από τον προχπολογιςμό του Νομικοφ Προςϊπου «Κζντρο 
Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ» ζτουσ 2017. 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 
  
Ημερομθνία  ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν 15-11-2016.  
 
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν:07-12-2016 και ϊρα 
15:00μ.μ.  
 
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ ζντυπθσ προςφοράσ: 12-12-2016 και ϊρα 
15:00μ.μ.  
 
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν 14-12-2016και ϊρα 10:00π.μ. 
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό παρζχεται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ςυνεταιριςμοφσ, ενϊςεισ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίεσ αυτϊν 
που υποβάλλουν κοινι προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ 
2224/11-11-2016 διακιρυξθ. Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, 
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν 
ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά. κέζω ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε ππ'αξηζκ 2224/11-11-2016 δηαθήξπμε, 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 

Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013) όπωο ηζρύεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ Σπκβάζεωλ 

(Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)». 
Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ςυνοδεφεται από 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υπζρ του Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ και 
Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ, φψουσ 2% τθσ ςυνολικισ κακαρισ αξίασ τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 
   
Ο προςφζρων ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκεί να κατακζςει προ τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ του Νομικοφ Προςϊπου, για 
ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Π.Α.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή 
  
Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του 
Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Νάουςασ  www.kkpnaoussas.gr, 
όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
ςτον Ελλθνικό Τφπο, κακϊσ και ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
  

Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ 
 
 
 

ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                      Νάνπζα: 11-11-2016 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                                           Aξ.πξση: -2224- 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ                                        
 

Πιεξνθνξίεο: θ.Παπιίδνπ Όιγα 

Σει:2332025600 

Fax:2332028798 

e-mail:kapinaoussas@yahoo.gr 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

κε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ», γηα έλα (1) έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Δίδνο Τπεξεζίαο  :   Καζαξηόηεηα 

Σαμηλόκεζε θαηά CPV (θύξην αληηθείκελν): 90911200-8 

Κσδηθόο  ΝUTS GR121 

 

   Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1.  Σν Νφκν 4412/2016( ΦΔΚ 147/Α/2016) « Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ. (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/2006) « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ3548/07(ΦΔΚ 68 Α/20.03.2007: Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ 

θνξψλ ηνπ δεκνζίνπ ζηνλ Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005 (Α' 64)». 

5. ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α’) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

25εο Φεβξνπαξίνπ 1992(L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51 Α ́) 

«Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο». 

6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

7. ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
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8. ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 204), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

9. ηνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

10. ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 Α ́) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

11. ηελ Τ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21.10.2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

12.  ην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν      

         22 ηνπ Ν.4144/2013. 

13. ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 46 Ν.3801/2009 “ Ζ Γαπάλε γηα αλαθνηλψζεηο δεκνζηεχζεηο ησλ 

δηαθεξχμεσλ……βαξχλεη ηνλ αλάδνρν”.  

14. ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε δηάηαμε (λφκνπ, Π.Γ., απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

15. ηελ ππ. αξ. 108/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ 

επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο». 

16. Σηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο ,νηθ εηνπο 2017, κε ην πνζφ ησλ 94.784,29  € ζηνπο  ΚΑΔ 

15/6274.00 θαη 15/6274.01 

17. Σα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα 

18. Σελ ππ αξηζκ 8/2016 ελδεηθηηθή κειέηε ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο. 

 

Πξνθεξχζζεη 

Αλνηθηφ ηαθηηθφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, πξνυπνινγηζκνχ 

(94.784,29€) ελελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ θαη είθνζη ελλέα 

εθαηνζηψλ ,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα 

ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

πξνζαξηεκέλσλ ζ' απηήλ παξαξηεκάησλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 

ΑΡΘΡΟ  1
ν
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

1.1 ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο 
Ζ  αλαζέηνπζα  Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ είλαη ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  πνπ έρεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

ΚΩΓΗΚΟ ΝUTS GR121  

ΔΠΩΝΤΜΗΑ: Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  

ΣΑΥ.ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Α. Κνθθίλνπ 19, 59200 Νάνπζα 

Α.Φ.Μ.: 998841621  Γ.Ο.Τ. ΒΔΡΟΗΑ   

Σει:   2332025600,2332028798,   

ΦΑΞ: 2332025005 

Δ-ΜΑIL: kapinaoussas@yahoo.gr 

 

1.2 Σόπνο-Υξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθή πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ πζηήκαηνο χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ησλ πξνβιεπφκελσλ 

εκεξψλ (ειάρηζηε πξνζεζκία 22 εκέξεο απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ζην ΚΖΜΓΖ (άξζξν 121 

Παξ. 1α ηνπ Ν.4412/2016) (αξ.Α/Α  28716 ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ) 
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ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΚΖΜΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ: 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Γηαδηθηπαθή 

http://www.eprocur

ement.gov.gr 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

14-11-2016 14-11-2016 
15-11-2016     

ψξα 10:00π.κ. 

07-12-2016 

ψξα 20:00κ.κ. 

   Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

   Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) » 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

    Αληηθείκελν ηνπ αλνηθηνχ ηαθηηθνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

Γήκνπ Νάνπζαο φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Γίλνληαη δεθηέο Πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δ Ν Γ Δ Η Κ Σ Η Κ Ο     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο    

   Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ζα θαζαξίδνληαη φιν ην 
ρξφλν εθηφο απφ ην κήλα Αχγνπζην θαη εθηφο απφ 1/2 ηνπ κήλα ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
θαη 1/3 ηνπ κήλα ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα. Γειαδή ζπλνιηθά ε πεξίνδνο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε  215 
εκέξεο.   
Ο Υψξνο ηνπ ΚΑΠΖ, ζα θαζαξίδεηαη φιν ην ρξφλν, δειαδή ζπλνιηθά ε πεξίνδνο εξγαζίαο 

αλέξρεηαη ζε  250 εκέξεο.   

 

    Πξνζεγγηζηηθά ην κέζν σξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε 3,93 € θαη θαηά ζπλέπεηα 

πξνζεγγηζηηθά γηα  8,6,5, & 3 ψξεο εξγαζίαο εκεξεζίσο, ην θφζηνο  έρεη   σο εμήο: 

α. Ωξνκίζζην 26,18*0,15=3,93 (κεηθηέο απνδνρέο αλά ψξα). 

β. Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ:25 εκεξ. *26,18=654,50 *1,04166=681,77/261εξγάζηκεο εκέξεο /8 

ψξεο=0,33 € 

γ. Γψξν Πάζρα:15 εκεξ. *26,18=392,70 *1,04166=409,06 /261εξγάζηκεο εκέξεο /8 ψξεο=0,20 € 

δ. Δπίδνκα άδεηαο: 13 εκεξ.* 3,93=51,09/ 261 εξγάζηκεο εκέξεο =0,20 

ε .Κφζηνο αληηθαηάζηαζεο εηήζηαο άδεηαο 

20 εκεξ.+(92,705*1,04166=2,82)δψξα αληηθαηαζηάζεσλ +1,6 επίδνκα άδεηαο  αληηθαηα-ζηάζεσλ 

+ 1,6 απνδεκ.άδεηαο αληηθαηαζηάζεσλ =26,02*3,93 /261 εκεξ.=0,39. 

Πάζεο θχζεο Ννκηθέο απνδνρέο αλά ψξα 

 

χλνιν α+β+γ+δ+ε=5,05 € αλά ψξα . 

 

ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 

 

Απφ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο εηήζηαο άδεηαο αθαηξνχκε ην 1,6 απνδεκίσζεο άδεηαο δηφηη δελ 

ππνινγίδεηαη ζηηο εηζθνξέο, άξα 26,02-1,6=24,42*3,93=0,37 

 

16PROC005384839 2016-11-14

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/


4 

 

 Γει. 5,03 * 25,06%=1,26€ γηα φζνπο εξγάδνληαη ιηγφηεξεο απφ 6 ψξεο εκεξεζίσο θαη 

5,03*27,21%=1,37 γηα φζνπο εξγάδνληαη απφ 6 ψξεο θαη πάλσ. 

 Δπνκέλσο γηα εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξεο απφ 6 ψξεο εξγαζίαο εκεξεζίσο  ην θφζηνο αλά ψξα 

καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6,31€ θαη γηα εξγαδφκελνπο κε 6 ψξεο 

εξγαζίαο θαη πάλσ εκεξεζίσο ην θφζηνο αλά ψξα καδί κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο  αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ  6,42€ .  

     

    Αθνινπζεί ν αλαιπηηθφο πίλαθαο ηεο ελδεηθηηθήο δαπάλεο, πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

Δζληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 
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ΤΝΟΛΗΚΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ          68.438,95 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ                          1.100,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ                      3.200,00 

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ                                                3.700,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ                        76.438,95(ζην ζύλνιν δαπάλεο δελ                            
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.) 

 

 

             

α/

α Πεξηγξαθή Υώξνο 

Δξγαδ

ό-

κελνη 

Μέξεο  

απαζρό

ιεζεο 

 Χξεο 

αλά 

εκέξα  

Κόζηνο 

αλά ώξα 

πλνιηθέο απνδνρέο 

/άηνκν 

 

 

1 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Α΄ Γ.Π.. 

Νάνπζαο 1 215 6 6,42 8,281,80 

2 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Β΄ Γ.Π.. 

Νάνπζαο 1 215 5 6,31 6.783,25 

3 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Βξεθνλε

πη-αθφο 

ηαζκφο 

πεξηνρήο 

Βάιηαο 1 215 8 6,42 11,042,40 

4 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

 Παηδηθφο 

ηαζκφο 

Π.Η.Κ.Π.

Α. 1 215 5 6,31 6.783,25 

5 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Γ.Π. 

ηαζκφο 

Κνπαλνχ 1 215 5 6,31 6.783,25 

6 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Γ.Π. 

ηαζκφο 

Δπηζθνπή

ο 

 1 215 6 6,42 8,281,80 

7 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Κ.Α.Π.Ζ. 

Νάνπζαο  1 250 6 6,42 9,630,00 

8 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Γ.Π. 

ηαζκφο 

Αγγεινρ

σξίνπ 1 215 5 6,31 6,783,25 

 

9 

Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθ/ζεσλ ηνπ Κ.Κ.Π.& ΑΛ. 

Γ. Νάνπζαο 2017 

Γ.Π. 

ηαζκφο 

ηελεκάρ

νπ 1 215 3 6,31 4,069,95 
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ΑΡΘΡΟ 3ν 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ή ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο  θαη ηα  κέιε απηψλ ηα νπνία  ζα 

πξέπεη  λα είλαη  εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ννξβεγία , Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ ) 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε  πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

πξνκεζεηψλ ηνπ έηνπο  1994  ε νπνία θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην   Ν.2513/1997 , ζην βαζκφ πνπ 

ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2,  4 θαη 5  θαη απφ ην 

πξνζάξηεκα  Η ηεο αλσηέξσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Απαγνξεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ελφο λνκηθνχ ή θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο. 

 

Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 

 

Οη ππνςήθηνη  Πξνκεζεπηέο  απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

(Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο : 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXIS NΔΣ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

εθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT!dentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ 

ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή.- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή,(αξζξν  36,37 Ν.4412/2016), θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / 

απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο ή ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο 
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εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο 

πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην λ. 4155/2013 (ΦΔΚ 29-5- 2013 η. Α'), ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 

(ΦΔΚ Β/2677/2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

1. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ 

επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο "ειήθζε ππφςε", ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκελα   , 

θιπ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ πξνζθέξνληα 

λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

3. Οιφθιεξε ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα αλαιεθζεί απφ έλα θαη κφλν 

αλάδνρν, ν νπνίνο ζα ζπλάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο θαη ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο θαιήο θαη εκπξφζεζκεο 

εθηέιεζεο ηεο. 

4. Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο αλάζεζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6. Απνξξίπηνληαη επίζεο νπσζδήπνηε σο απαξάδεθηεο θαη δελ αμηνινγνχληαη πξνζθνξέο πνπ 

δελ πξνζθέξνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε. 

7. Ο αλάδνρνο ζα παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο απφ ηελ αξρή θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη ηε ιήμε ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο εγγπήζεσλ. 

8. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ξεηή θαη ζαθήο θαη σο πξνο ηνπο ηερληθνχο θαη σο πξνο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο. Παξαπνκπέο απφ ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ην θάθειν ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ζηελ νηθνλνκηθή είλαη απαξάδεθηεο. 

9. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο θακηά δηεπθξίληζε, 

ηξνπνπνίεζε ή απνπνίεζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη δεθηή. Ζ Δπηηξνπή 

φκσο, έρεη ην δηθαίσκα θαη αθνχ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν 

ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή, ππνβάιιεηαη κφλν εγγξάθσο θαη 

δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

 

 

Πεξηερφκελν Ζιεθηξνληθψλ Πξνζθνξψλ 

 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

Όπνπ (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ, ζην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

Γηεπθξίλεζε: ε φηη αθνξά ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη αλαθνξηθά 

κε ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ, ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 1 & 2 ηνπ Ν. 

4250/14. ε φηη αθνξά δε ηελ/ηηο Τπεχζπλε/λεο Γήισζε/ζεηο ηζρχνπλ νκνίσο ηα δηαιακβαλφκελα 

ζην άξζξν3, ηνπ Ν4250/14. 
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Δπίζεο δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ 

(ππν)θάθειν "Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά". Οκνίσο δελ αλαγλσξίδεηαη θαη 

δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε εθ παξαδξνκήο 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνχ ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν 

"Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά". 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ Τπνςήθην ειεθηξνληθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη θαηφπηλ πξνζθνκίδνληαη 

ζε έληππε κνξθή, θαηά πεξίπησζε, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. Απηά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δηαρσξηζκέλα ζε ηξία  (3) 

ΞΔΥΩΡΗΣΟΤ ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο κε εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Δπηκέξνπο έληππα 

«δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο»   θαη θάθειιν  ηερληθήο πξνζθνξάο» θαη «Δπηκέξνπο έληππα 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο», αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο 

δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην 

θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ αθελφο 

ππνβάιινληαη κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά αιιά απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε 

κνξθή ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, 

είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα 

ζηνηρεία, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο θιπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, 

δελ πξνζθνκηζζνχλ εληφο  πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 

ηνπ ππνςήθηνπ δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα θαηά πεξίπησζε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, 

ζα ππνβιεζνχλ ζην  Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο κέζα ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν εληαίν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απ' απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε 

θεθαιαία γξάκκαηα: α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ.. β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. « Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο» γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο 

δηαθήξπμεο. δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email). 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ 

κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Δλδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ:  Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Νάνπζαο 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No: ……………. . 

Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο. 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: 

ηνηρεία Απνζηνιέα (Πξνζθέξνληνο): 

επσλπκία, 

δηεχζπλζε, 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

«ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ - ΝΑ ΑΝΟΗΥΣΔΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ». 

Τπνβνιή πξνζθνξψλ ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο γηα ην δηαγσληζκφ, δελ 

είλαη απνδεθηή. 

Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή 

(γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ 

απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 

16PROC005384839 2016-11-14



9 

 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄απηψλ   ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο  

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Απφ ην ζχζηεκα παξέρεηαη ε ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ 

επηζήκαλζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε ησλ αξρείσλ ζηνπο 

ππν(θαθέινπο) ηεο πξνζθνξάο. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ 

δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ 

πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο- δηεπθξηλίζεηο ,ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο 

παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ ηελ πξνζεζκία απηή αλεθάξκνζηε, ηφηε απηή κπνξεί λα νξηζζεί ζε 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλα λνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή . 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ 

εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 

ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα 

αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ 

.pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Παξνκνίσο, δελ εμεηάδνληαη ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ) ΦΑΚΔΛΟΤ « ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ -ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ην ΔΖΓΖ  θαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ 

πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 

 

5.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζήθνληνο, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ  ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά  ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην 

λ.4155/13(ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο  Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)., θαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. 

 

1. Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβάιιεη ζην δηαγσληζκφ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο είλαη 2% επί ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ ζηελ νπνία ζα ππνβάιεη πξνζθνξά  ήηνη  1.528,78 

επξψ. 

Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 7 ηεο παξνχζεο. 

 

2. Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Α)Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ  εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 

73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

        

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ     εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ    νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), 

ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ(Α.Δ.). 

 

Β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

δειψλεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

Γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 σο πξνθαηαξθηηθή  απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

δειψλεη φηη δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

Δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη 

θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα  180 

εκέξεο. 

3) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

πξνζδηνξίδνληαο ην ζαθψο. 

4) Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θεξεγγπφηεηαο, ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. Σα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είλαη: 

 

α. Ηζνινγηζκνχο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο (ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ, νπνηνδήπνηε 

επίζεκν νηθνλνκηθφ ζηνηρείν). 

 

β. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γηα 

θάζε έλα απφ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο), αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€500.000,00). ε 

πεξίπησζε Έλσζεο/ζχκπξαμεο, ε Τπεχζπλε Γήισζε κπνξεί λα θαηαηίζεηαη απφ έλα κέινο ην 

νπνίν πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ή ζσξεπηηθά/αζξνηζηηθά απφ φια ηα 

κέιε. 
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γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο φηη δηαηεξνχλ επηρείξεζε θαζαξηφηεηαο ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. 

 

δ. Καηάζηαζε, ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ηνπ απαζρνινχκελνπ  θαηά ηνλ ρξφλν 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο πξνζσπηθνχ κε ειάρηζην αξηζκφ θαζαξηζηψλ-

θαζαξηζηξηψλ είθνζη(20).  

 

ε. Καηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη θπξηφηεξεο ππεξεζίεο (δηαγσληζκνί) 

θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη θαηά ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην 

ηνκέα, πνπ ζα θαλεξψλνπλ ηελ αμία, ηνλ ρξφλν παξνρήο, θαη ηνπο απνδέθηεο (δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο). Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ησλ θνξέσλ απηψλ. 

 

ζη. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα ηνλ εηήζην κέζν φξν ηνπ 

εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζεη άλεπ επηθαιχςεσο ζέζεσλ θαη ξφισλ.  

 

δ. Πηζηνπνηεηηθά: ISO 9001 γηα ηε Γηαρείξηζε πνηφηεηαο, ISO 14001 γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη OHSAS 18001 ή ΔΛΟΣ 1801 γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηελ εξγαζία. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε Έλσζεο 

πξνζψπσλ ή Δηαηξεηψλ-Κνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα θάζε κέινο. 

 

ε. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα 

κεραλήκαηα πνπ ν πξνζθέξσλ ζα εηζθνκίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα Α’ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ). Δάλ έλαο ππνςήθηνο γηα ηελ ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζε ελδερνκέλσο ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ θαη άζρεηα κε ηε λνκηθή 

θχζε ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο, πξέπεη λα επηζπλάςεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ λα ζέζνπλ ηα κέζα απηά ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο: 

 

Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ 

ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο  κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα 

θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή 

ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα 

ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα 

αληηζηνηρίδεη. 

 

Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια 

ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ζ Έλσζε δελ 

ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο 
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ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή 

κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη 

ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε 

απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ 

ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Κ.Κ.Π.& Α.Γ.Νάνπζαο , ην νπνίν θαη ζα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ην Κ.Κ.Π.&Α.Γ.Νάνπζαο απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ 

επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ 

αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Κ.Κ.Π.&Α.Γ.Νάνπζαο . 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ ηα εμήο γηα ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο: 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία 

ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 

ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία 

(ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη 

εθπξφζσπνο ηεο  εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη   νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία 

(ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο 

(νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ 

δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θιπ.), ψζηε λα είλαη νξζέο θαη 

πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

 

5.2. Σερληθή πξνζθνξά 

Ο θάθεινο "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθόζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 

ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 

ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν κία πξνζθνξά αλά πξνζθέξνληα. 

Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο ή ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ δηαθήξπμε απηή θαη πνπ θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο 
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θξίλνληαη νπζηψδεηο. 

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κα ην 

παξάξηεκα ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ) ΦΑΚΔΛΟΤ « ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

1.   Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη 

απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ 

επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

2.  Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

3. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν ζα δνζνχλ 

ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ. 

4. χκθσλα κε ην άξζξ. 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 

4144/2013 (ΦΔΚ 88/18.1.2013 η.Α') «νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, πξέπεη λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο ηα 

θάησζη ζηνηρεία: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε 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. 

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ 

ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ.  

Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη».  

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζπληάρζεθε ην Παξάξηεκα Β' «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ην 

νπνίν είλαη ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαη ην νπνίν πξέπεη νη ππνςήθηνη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο. 

Γεληθή πλνιηθή Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα γξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Ο Φ.Π.Α. ζα ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα θαη ζα αλαθέξεηαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο. 

Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο πξνζθνξάο 

νχηε θαη ζε ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα 

ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Γελ επηηξέπνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηηκέο πξνζθνξάο κεγαιχηεξεο απφ ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα ηηκή κνλάδαο. 

 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 

180 εκεξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα φρη φκσο κεγαιχηεξν ηνπ αξρηθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο. Οη 

πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο αλ δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ 

παξαηάζεηο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

θαη εηδηθφηεξα: 

 έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

 θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Ζ 

Πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, 

ηφζν ζηελ Σερληθή φζν θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί 

Πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην άξζξν 72 παξ.1 εδαθ. Α) ηνπ Ν. 4412/2016    . Ζ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά κε κνξθή 

αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζε έληππε κνξθή ( ε πξσηφηππε) εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβάιιεη ζην δηαγσληζκφ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο είλαη 2% επί ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ . 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ηελ παξνχζα 

πξνκήζεηα ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 180 εκέξεο νπφηε ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο νξίδεηαη ζε 210 εκέξεο .Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα  

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε –κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπαηθνχ  νηθνλνκηθνχ ρψξνπ  ή 

ζηα θξάηε κέξε ηνπ Γ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα 

απηφ.Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
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β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα 

θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, (210 εκέξεο ) 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε 

ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

νπφηε ε Δγγχεζε πκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. Δίλαη δπλαηφλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

λα θαιχπηεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πνπ ζα έρνπλ άζξνηζκα ην 

ζπλνιηθφ πνζφ θαη ζα αλαθέξνληαη ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε απφ 

ην ζχζηεκα δηαδηθαζία, απφ ην αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα ζπιινγηθφ φξγαλν 

απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, δει. ζηηο 

14/12/2016 θαη ψξα 10:00 π.κ. απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά 

ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ 

νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
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πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

.  

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, έρνπλ πξφζβαζε 

ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά 

πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-

2012 Τπνπξγηθή Απφθαζε) θαη ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξ. 2ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

                                                               

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 

α. Σέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

ζηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη 

(ππν)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ 

πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε, πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

β. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο 

θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

ζπκπιεξσκέλα πξφηππα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή απνζθξαγίδεη 

αξρηθά ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη  Σερληθήο Πξνζθνξάο».. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε 

επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε έλα  πξαθηηθφ 

απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζε δεχηεξν πξαθηηθφ ησλ  ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

δ. ηε ζπλέρεηα  ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  θαη αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ πξνρσξεί ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο   γηα ηελ πιεξφηεηα  

θαη ηελ λνκηκφηεηα ηνπο –ζχκθσλα   κε  ηζρχνληα –θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηε 

ζπκθσλία  ή αζπκθσλία ηνπο  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο /απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 

ε. Καηά ηα  ζηάδηα απηά ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, κπνξεί λα απεπζχλεη αηηήκαηα, ειεθηξνληθά - κέζσ ηεο 

παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, λα 

παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο 

δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

ζη. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηνλ απνθιεηζκφ 

πεξηπηψζεσλ παξαβίαζεο ησλ φξσλ ή έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ, ραξαθηεξίδεη πνηεο πξνζθνξέο 

θξίλνληαη «ηππηθά απνδεθηέο ή κε» θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζην 

Γηνηθ.πκβνχιην γηα έγθξηζε. 

δ. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε απφθαζεο απφ ην Γηνηθ.πκβνχιην γηα ην ππφςε 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ 

πζηήκαηνο, απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε .Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο  . 

ε. Πεξίπησζε απνδεθηήο έλζηαζεο ζπκκεηερφλησλ: ε Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ εηζεγείηαη / 

γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ηνπ ζηαδίνπ  ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ζηαδίνπ ησλ  ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ  φξγαλν  γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφθαζεο γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

16PROC005384839 2016-11-14



17 

 

Σερληθήο αμηνιφγεζεο ηπγράλνπλ κφλνλ νη αξρηθά ηππηθά απνδεθηέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη νη 

πξνζθνξέο πνπ αξρηθά θξίζεθαλ «σο ηππηθά κε απνδεθηέο», αιιά κεηά απφ ππνβνιή έλζηαζεο 

δηθαηψζεθαλ 

Θ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά), 

θαηά ηα αλσηέξσ ζηάδηα θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ - 

πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, 

νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ε εκεξνκελία θαη ψξα 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (κε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

η. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία , ε Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη 

ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ  ππνθαθέινπ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα. 

ηα. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο 

θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπή 

εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί κε πξαθηηθφ επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη 

επί ηεο αλάδεημεο απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 

αξκνδίσο ζην Γηνηθ.πκβνχιην γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 

ηγ. ηε ζπλέρεηα, ην Γηνηθ.πκβνχιην εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ 

πζηήκαηνο, απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, γηα ελεκέξσζε. 

Τπνρξεσηηθά ζπληάζζνληαη  3  πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ  

Πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο άξζξν 100  

παξ.2αΝ.4412/2016) 

-Πξαθηηθφ εμέηαζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ εθφζνλ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπο (άξζξν 100  

παξ.2Βλ.4412/2016) 

-Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (άξζξν 100  παξ. 2γ Ν.4412/2016 )  

Κάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ ζηάδηα πξνυπνζέηεη μερσξηζηή ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, ην  

πξψην δε θαη ην ηξίην πξνυπνζέηνπλ επηπιένλ θαη μερσξηζηέο εκέξεο ζπλεδξηάζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο(άξζξν 73 ηνπ Νφκνπ 4412/2016) : 

 

Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο δηαθήξπμεο 

Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο θαηαθχξσζεο 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε 

Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηνπο απαξάβαηνπο 

φξνπο- απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο . 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε 

νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο . 

Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά . 

Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά είηε ζην ζχλνιν ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο  

Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε  

Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟ ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

       Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο-πξνζθπγέο ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 
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ηνπ Ν.4155/2013, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

      ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ην 

ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε 

εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

      ε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο, εθηφο εάλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή 

έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, θαη ηεο έλζηαζεο, φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 

νπφηε σο εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ 

κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  13 

ΔΓΚΡΗΖ - ΑΚΤΡΧΖ- ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ , ζηα νπνία δελ παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ 

ππνςεθίσλ ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην:  

Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, ή πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε. 

 

Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο δηαηεξεί ζε θάζε 

πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

1. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, 

2. εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

3. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

4. εάλ δηαπηζηψζεθαλ λνκηθέο πιεκκέιεηεο (ζηελ πεξίπησζε απηή ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη επαλάιεςε απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ε πιεκκέιεηα). 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη δηαγσληδφκελνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 
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ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν 

κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε 

θαη αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαηά πεξίπησζε. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη : 

 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ηηο 

αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην 

απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

πγθεθξηκέλα ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ζα ηα πξνζθνκίζνπλ  νη εμήο:  

Φπζηθά πξφζσπα: 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Δπίζεο, 

φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν 

γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη 

ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε 

ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 

θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα. εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά. εθηφο 

ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ. κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε: 

 

• Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο), απφ 

ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη 

ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε 

ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . 

Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ 

Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. 
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Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. 

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά 

εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο φπνπ 

ππάγεηαη ν θάζε απαζρνινχκελνο,. 

Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη 

Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

 

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί/εθδνζεί απφ ηνλ ίδην θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ 

ππνγξαθή) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

4250/2014) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε δηαβηβαζηηθφ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο:  

 

«Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» 

Πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Γ. ΝΑΟΤΑ»,ΣΑΥ.ΓΗΔΤΘ/ΝΖ: Α. ΚΟΚΚΗΝΟΤ 19, 59200   ΝΑΟΤΑ : 

Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο Πξνθήξπμεο. 

Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα (νλνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Α.Φ.Μ. θ.ι.π.).  

 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ  θαηά ην αλψηαην φξην  ησλ  15  εκεξψλ. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά φπσο απαηηνχληαη, ή δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε. ε πεξίπησζε 

πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν κεηνδφηε θαη νχησ θαζ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

δελ ππνβάιιεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθ.πκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

εκείσζε: Πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί έξγν, λα ππνβάιινπλ 

ελεκεξσκέλα ζε παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 5, ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
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ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο 

θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ην Ν.Π.Γ.Γ. δελ ηελ 

θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

 

α) παξέιζεη άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή απηά πνπ κε 

ππεχζπλε δήισζε δεζκεχζεθε λα πξνζθνκίζεη εθφζνλ αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο, έπεηηα 

απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ην Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε . 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ν  

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

1. Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

2. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία : 

• Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

• Σνλ εθδφηε. 

• Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 

• Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο. 

• Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

• Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 

• Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά/παξνρή ππεξεζηψλ. 

• Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

• Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη ζπλάςεη ηε 

ζχκβαζε θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνο ηνπ εθδφηε 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηεο απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

• Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Σν 

ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 
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4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ/ ηεο δηαπίζησζεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν  

 ΤΜΒΑΖ 

1. Ο πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ (10) εκεξψλ ρσξίο ν 

πξνκεζεπηήο λα παξνπζηαζζεί, ην αξκφδην φξγαλν κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα 

απνθαζίζεη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο εγγχεζεο ρσξίο άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα. Δπίζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ή ηελ 

επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήξπμεο θαη απφθαζεο θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ 

ή παξαδξνκψλ. 

3. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ. Σξνπνπνίεζε ρσξεί κφλν ζην κέηξν πνπ δελ επέξρεηαη νπζηψδεο αιινίσζε 

ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαηξέπεηαη ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία απηήο. Ζ 

απφθαζε ηνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ηε νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη 

λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, 

πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε. 

5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη: 

Α) εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ 

πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Τπφδεηγκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο παξαηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Β) Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ πεξί κε 

επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη κφλν εθφζνλ δελ ιάβεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο απφ ην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζησλ ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010.  

6. Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

1) Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη αλά κήλα, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κέξνπο 

ηεο εξγαζίαο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα, χζηεξα απφ ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο, 

απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Νάνπζαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε φηη ε εξγαζία ζην ζχλνιφ ηεο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο, ησλ αλαπφζπαζησλ κεξψλ ηεο (πξνδηαγξαθέο - πξνζθνξά) θαη ηεο 

ζχκβαζεο. 

2) Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηελ είζπξαμε ή κε ηεο κεληαίαο δφζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εθηειεζζείζα εξγαζία, ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα δεδνπιεπκέλα εκεξνκίζζηα ζην 
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απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά κήλα, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα, έηζη ψζηε λα κελ θσιχεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Τπεξεζίαο. 

3) Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

ζπκςεθηζκνχ θάζε εθθξεκνχο αμηψζεσο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο θαηά ηνπ αλαδφρνπ (φπσο κε θαηαβνιή απνδνρψλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, νη νπνίεο φκσο είραλ θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, ή κε εθηέιεζεο ηεο ηαθηηθήο 

θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Νάνπζαο). 

4) Ζ ηπρφλ παξαθξάηεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, γηα 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ αίξεη ηνλ αληηζπκβαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπλεπψο δελ απνθιείεη πεξαηηέξσ ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ, ηελ θαηαγγειία, ηελ έθπησζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

5) Σν Κ.Κ.Π.&Α.Γ.Νάνπζαο κέζσ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ, ζα βεβαηψλεη ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ηε βεβαίσζε απηή ν αλάδνρνο ζα εθδίδεη ην 

ηηκνιφγην πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. 

6) Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζε 

απμνκείσζε θάπνησλ εξγαζηψλ κε αληίζηνηρε απμνκείσζε θφζηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

παξφκνηεο εξγαζίεο θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, κεηά 

απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ κείσζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ 

έσο θαη 50% θαη ε αχμεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 15%, κε κείσζε ή 

αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη 

εγθαίξσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Οη απμνκεηψζεηο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ θξηζεί απφ ην Ν.Π. αλαγθαίν θαη ζα ππνινγίδνληαη θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ, 

αλαινγία ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη απαζρνινχκελνπ εξγαδνκέλνπ. 

7) Ζ αλάδνρνο εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θιπ. 

8) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο επηκέξνπο εξγαζίαο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε γηα ην 

δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο.  

β. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

γ. Ζ ππνβνιή απφ ηελ αλάδνρν ησλ παξαζηαηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη ηεο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ σο 

ππεβιήζε ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα,  θαη ε νπνία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Δ.Γ...Δ. 

2010-2011-2012 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Νφκνο 4046/2012, παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1) σο δεζκεχεηαη θαη δηα ηεο πξνζθνξάο ηεο ε 

Αλάδνρνο, κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κε βάζε ην ηηκνιφγην ηεο Αλαδφρνπ 

θαη ζα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

9) Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 

ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  ηελ θαξηέια 

πξφζιεςεο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θαη εμνπζηνδνηεκέλσλ ζε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. 
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10) Ζ αλάδνρνο θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

εκεξνινγηαθήο θαηάζηαζεο ησλ απαζρνινχκελσλ, ηφζν ηελ αξρηθή φζν θαη ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηεηηθέο. Δπηπξφζζεηα αλά ηξίκελν ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην παξαπάλσ 

γξαθείν ε Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθε ζην ΗΚΑ καδί κε 

αληίγξαθν πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ. Άιισο ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνσζήζεη 

ην έληαικα πξνο πιεξσκή κέρξη λα ππνβιεζνχλ ηα αλσηέξσ. 

11)  Ζ πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ ζα γίλεηαη κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ππνθαηάζηεκα ζηε Νάνπζα. Δπίζεο ε αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ηα εμηξέ ηξαπέδεο πνπ αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία ησλ 

ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο, πξνο έιεγρν ζην Ννκηθφ Πξφζσπν.  

12) Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  δελ έρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαδφρνπ. Δπίζεο, νπδεκία επζχλε θέξεη θαη δε 

βαξχλεηαη κε ηελ εθηφο επίζεκνπ σξαξίνπ απαζρνιήζεσο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ: 

1. Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

2. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 θαη ηελ αληίζηνηρε 3ε παξάγξαθν ηνπ 4νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 

3548/07, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα δεκνπξαζίαο, 

αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηελ δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. 

 ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη είλαη 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ν  

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

1) Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο 

απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε 

ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ 

δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε. 

3) ε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ή ειιηπνχο θαζαξηφηεηαο, ε Δπηηξνπή πεξηθφπηεη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ην κεληαίν αληάιιαγκα, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο έιιεηςεο πνπ ζα 

δηαπηζησζεί. 

4) Δπίζεο ε Δπηηξνπή ζα δηαπηζηψλεη ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο εξγαδνκέλνπ θαη κε άκεζεο αλαπιήξσζήο ηνπ, ζα επηβάιιεηαη 

ζηελ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα πελήληα ΔΤΡΩ (50,00 €) γηα θάζε εκέξα απνπζίαο. 

5) Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο 

κεηαζέζεηο. 

6) ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα 

κέιε ηεο Έλσζεο, ηα νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ. Οη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

 

 

16PROC005384839 2016-11-14



25 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ν
 

ΑΝΧΣΔΡΧ ΒΗΑ 

1) ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

2)  Αλ ν πξνκεζεπηήο επηθαιεζζεί αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, λα 

αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη (ζηελ Δπηηξνπή Γηελεξγείαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ) ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

3)  ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία εληφο ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο 

βίαο. 

4)  Γελ ζεσξνχληαη αλσηέξα βία πεξηζηάζεηο πνπ αλάγνληαη ζηελ ζθαίξα ελεξγεηψλ ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Κάζε 

δηαθνξά πνπ ζα αλαθχςεη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ 

 

ΑΡΘΡΟ  22 

KΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ   

Οη  ελδηαθεξφκελνη   κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην 

Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γ. Νάνπζαο 

θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ « www.kkpnaoussas.gr» θαη 

 ζηε πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ  (ΔΖΓΖ)  κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», λα θαηαρσξεζεί ζην 

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ  ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο,  λα δεκνζηεπζεί ζην «ηεχρνο δηαθεξχμεσλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη κηα θνξά ζηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ λνκνζεζία εθεκεξίδεο 

Α. Γχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο: 

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ 

 ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ 

Β. δχν εκεξήζηεο Ννκαξρηαθέο  εθεκεξίδεο : 

 ΛΑΟ  

 ΖΜΔΡΖΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ 

Γ. κία εβδνκαδηαία Ννκαξρηαθή εθεκεξίδα: 

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ 

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΤΠ'ΑΡΗΘΜ 2224/11-11-2016 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ  ΣΟΤ Κ.Κ.Π. & Α. Γ.ΝΑΟΤΑ 

Γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο 

1. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. 

Ο δηαγσληζκφο αθνξά ρξνληθή δηάξθεηα παξνρήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππεξεζηψλ, ελφο (1) 

έηνπο. 
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2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΧΡΧΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη ηα θηίξηα ησλ: 

1. Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο 

2. Α΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο 

3. Β΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο 

4. Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ πεξηνρήο Βάιηαο 

5. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Π.Η.Κ.Π.Α. 

6. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Κνπαλνχ 

7. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Δπηζθνπήο 

8. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Δηξελνχπνιεο 

9. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηελεκάρνπ 

Σν εκεξνινγηαθφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 12 (δψδεθα) κήλεο. 

 

Οη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ζα παξέρνληαη σο εμήο:  

 

Χώροι ποσ θα καθαρίζονται: 

 

1. Αίζνπζεο λεπίσλ . 

2. Κνπδίλεο 

3. Γηάδξνκνη. 

4. W.C. λεπίσλ,  θαη πξνζσπηθνχ. 

5. Απνζήθεο (ηξνθίκσλ, εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εηδψλ κε ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ). 

6. Γξαθεία,  γξαθείν δηαρείξηζεο, αχιεηνη ρψξνη, βεξάληεο. 

 

Χρόνος και τρόπος καθαρισμού: 

 

Επγαζίερ πος θα εκηελούνηαι κάθε μέπα 

1. W.C. λεπίσλ,  πξνζσπηθνχ. 

2. θνχπηζκα φισλ ησλ ρψξσλ. 

3. θνπγγάξηζκα φισλ ησλ ρψξσλ. 

4. Απνθνκηδή ζθνππηδηψλ. 

 

Επγαζίερ πος θα εκηελούνηαι μία θοπά εβδομαδιαία 

1. Γεληθή θαζαξηφηεηα γξαθείσλ θαη W.C. 

2. Καζάξηζκα ηδακηψλ. 

3. Καζάξηζκα καγεηξίσλ θαη ληνπιαπηψλ θνπδίλαο 

4. Καζάξηζκα αχιεησλ ρψξσλ. 

 

Επγαζίερ πος θα εκηελούνηαι δύο θοπέρ εηηζίωρ 

1. Καζαξηζκφο θνπξηηλψλ. 

2. Γεληθή θαζαξηφηεηα φισλ ησλ απνζεθψλ. 

3. Καζαξηζκφο ζε ζψκαηα θαινξηθέξ, πφξηεο θαη πεξβάδηα. 

4. Καζαξηζκφο κνθεηψλ - ραιηψλ 

 

    Σν ζπλεξγείν ζα απαζρνιεί θαζεκεξηλά 9 (ελλέα) άηνκα. 

    πγθεθξηκέλα: 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Α΄ Γεκνηηθνύ 

Παηδηθνύ ηαζκνύ Νάνπζαο  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Β΄ Γεκνηηθνύ 

Παηδηθνύ ηαζκνύ Νάνπζαο 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ 

ηαζκνύ πεξηνρήο Βάιηαο.  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ Π.Η.Κ.Π.Α. 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ Κνπαλνύ 
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 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ Δπηζθνπήο.  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ Αγγεινρσξίνπ. 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ ηελεκάρνπ. 

   Σν Ν.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο 
δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηνπ, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ ζπλφινπ σξψλ εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

    Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε  ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 76.438,95 €, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ     Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν  

 

Άξζξν 1: δηαηάμεηο 

 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 

Σηο δηαηάμεηο: 

1)  ηνπ Ν 4412/16««Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 

2) ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ 

άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν.3536/07 

3) ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 

4) ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 

 

Άξζξν 2: πκβαηηθά ζηνηρεία 

 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 

1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

2. Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο 

3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

4. Σερληθή πεξηγξαθή 

 

Άξζξν 3: Δξγαζία 

 

1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία «Αλάζεζε θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ 

ηνπ Ν.Π. ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν» 

 

2. Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ε πφιε ηεο Νάνπζαο θαη νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο Κνπαλνχ, Αγγεινρσξίνπ θαη Δπηζθνπήο , ηνπ Γ.Νάνπζαο. 

 

3. Υξφλνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ην 1 (έλα) εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ μεθηλά απφ ηελ 

εκέξα έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο, ηελ νπνία ζα ππνγξάςεη ν αλάδνρνο  

 

4. Ωο πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε νξίδεηαη ην πνζφ ησλ  76.438,95      € (ρσξίο Φ.Π.Α.). 

 

 

Άξζξν 4: Δγγπήζεηο 

 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο:  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ηεο εξγαζίαο ρσξίο 

Φ.Π.Α. (δει.1.528,78 €). 
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Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο: 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ 

πνζνχ ρσξίο Φ.Π.Α. (δει.3.821,95€). 

Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.  

 

 

 

Άξζξν 5: Ρύζκηζε εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ 

Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (εξγνιάβνη) νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 

Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (εξγνιάβνη) πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ 

αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

 

 

 

Άξζξν 6: Σόπνο θαη  Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

 

Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ: 

1. Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο                                                                    (πεξίπνπ 460 η.κ.) 

2. Α΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο                               (πεξίπνπ 300 η.κ.) 

3. Β΄ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο                               (πεξίπνπ 300 η.κ.) 

4. Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ πεξηνρήο Βάιηαο                                (πεξίπνπ 840 η.κ.) 

5. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ΠΗΚΠΑ                                     (πεξίπνπ 375 η.κ.) 

6. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Κνπαλνχ                                    (πεξίπνπ 480 η.κ.) 

7. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Δπηζθνπήο                                 (πεξίπνπ 380 η.κ.) 

8. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αγγεινρσξίνπ                           (πεξίπνπ 400 η.κ.) 

9. Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηελεκάρνπ                               (πεξίπνπ 50 η.κ.) 

 

 

θαη νη αχιεηνη ρψξνη ηνπο. 

Σν εκεξνινγηαθφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 12 (δψδεθα) κήλεο. 

 

Οη ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ ζα παξέρνληαη σο εμήο:  
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Χώροι ποσ θα καθαρίζονται: 

 

1. Αίζνπζεο λεπίσλ  

2. Κνπδίλεο. 

3. Γηάδξνκνη. 

4. W.C. λεπίσλ θαη πξνζσπηθνχ. 

5. Απνζήθεο (ηξνθίκσλ, εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εηδψλ κε ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ). 

6. Γξαθεία, γξαθείν δηαρείξηζεο, αχιεηνη ρψξνη, βεξάληεο. 

 

 

Χρόνος και τρόπος καθαρισμού: 

 

Επγαζίερ πος θα εκηελούνηαι κάθε μέπα 

1. W.C. λεπίσλ, θαη πξνζσπηθνχ. 

2. θνχπηζκα φισλ ησλ ρψξσλ. 

3. θνπγγάξηζκα φισλ ησλ ρψξσλ. 

4. Απνθνκηδή ζθνππηδηψλ. 

 

Επγαζίερ πος θα εκηελούνηαι μία θοπά εβδομαδιαία 

 

1. Γεληθή θαζαξηφηεηα γξαθείσλ θαη W.C. 

2. Καζάξηζκα ηδακηψλ. 

3. Καζάξηζκα καγεηξίσλ θαη ληνπιαπηψλ θνπδίλαο 

4. Καζάξηζκα αχιεησλ ρψξσλ. 

 

Επγαζίερ πος θα εκηελούνηαι δύο θοπέρ εηηζίωρ 

1. Καζαξηζκφο θνπξηηλψλ. 

2. Γεληθή θαζαξηφηεηα φισλ ησλ απνζεθψλ. 

3. Καζαξηζκφο ζε ζψκαηα θαινξηθέξ, πφξηεο θαη πεξβάδηα. 

4. Καζαξηζκφο κνθεηψλ - ραιηψλ 

 

:   Σν ζπλεξγείν ζα απαζρνιεί θαζεκεξηλά 9 (ελλέα) άηνκα. 

    πγθεθξηκέλα: 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. Νάνπζαο 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Α΄ Γεκνηηθνύ 

Παηδηθνύ ηαζκνύ Νάνπζαο  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Β΄ Γεκνηηθνύ 

Παηδηθνύ ηαζκνύ Νάνπζαο 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ 

ηαζκνύ πεξηνρήο Βάιηαο.  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ 

ηαζκνχ Π.Η.Κ.Π.Α. 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ Κνπαλνύ 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ Δπηζθνπήο.  

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ Αγγεινρσξίνπ. 

 1 (έλα) άηνκν ζα απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ Παηδηθνύ 

ηαζκνύ ηελεκάρνπ. 

 

 

Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 25 εηψλ. 

 

Σν Ν.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο 

αλάγθεο ηνπ, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ ζπλφινπ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Άξζξν 7: Παξαιαβή εξγαζηώλ  

 

Ζ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ  221 

παξ.11δ ηνπ Ν4412/2016.  

                                                   Άξζξν 8:    Αλσηέξα Βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 

επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε.  

Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη:  

Δμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε 
πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 
πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο 
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο    φξνο    πεξί   αλσηέξαο    βίαο   εθαξκφδεηαη    αλάινγα    θαη    γηα   ηνλ   εληνιέα 
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

Άξζξν 9:    Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο . 
 

 

Άξζξν 10: Σξόπνο Πιεξσκήο 

 

Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα χζηεξα απφ ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

πνπ ζα εθδίδεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ κήλα. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ  

εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε 

δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά ην λφκν.  

 

 

Άξζξν 11: Κξαηήζεηο 

 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ν Νφκνο νξίδεη. 

 

Άξζξν 12: Πνηόηεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

 

Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο.   

 

 

Άξζξν 13: Τιηθά θαζαξηζκνύ θαη ηερληθόο εμνπιηζκόο/απαξαίηεηα κεραλήκαηα 

 

Τιηθά θαζαξηζκνχ 

• Σα πιηθά θαζαξηζµνχ ζα είλαη εγθεθξηκέλα θαη θαηαρσξεµέλα ζην Γεληθφ Υεµείν ηνπ Κξάηνπο   

• Σα απνιπµαληηθά πξνηφληα λα είλαη εγθεθξηµέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζµφ Φαξµάθσλ  

• Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο, εθηφο ησλ ραξηηψλ πγείαο, ζα ηα δηαζέηεη ν αλάδνρνο  

 

Σερληθφο εμνπιηζκφο 

• Ο ρξεζηµνπνηνχµελνο εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο 
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• Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλάδνρνπ ,ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη 

πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζµνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε. 

Ο εξγνδφηεο ζα πξνµεζεχεη ηνλ αλάδνρν µε ηηο απαηηνχµελεο πνζφηεηεο ραξηηνχ πγείαο 

• Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπµέλν ζηε ρξήζε ησλ µεραλεµάησλ, 

ησλ ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζµνχ ρψξσλ δεµνζίσλ θηηξίσλ.  

 

Απαξαίηεηα κεραλήκαηα 

• Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ (έλα γηα θάζε θηίξην)  

• Καξφηζηα ζθνπγγαξίζµαηνο µε θάδνπο ζθνπγγαξίζµαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο (Θα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήµαηνο θαη ζθνπγγαξίζηξεο 

γηα γξαθεία-θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη δηαθνξεηηθνί γηα WC)  

• Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο επαγγειµαηηθνχ ηχπνπ 

• Τθαζκάηηλεο µάθηξεο (dust mop), φπνπ δελ µπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθή ζθνχπα.  

• αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ, αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ µκεγεζψλ 

• θνπγγαξάθηα µε ζχξµα, γηα ηξίςηµν µεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο  

• θάια 

• Λάζηηρν πνηίζµαηνο  

• Ξεζθνλφπαλα 

• άξσζξα θαη θαξάζηα γηα ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη 

 

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξεί ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

• Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

• Όια ηα αλαγθαία ζθεχε, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζµνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο 

πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια.  

• Σα αλαγθαία ζθεχε – εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζµνχ λα µελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα 

θαη µαθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζµφ ηνπ θηηξίνπ 

• Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α  

• Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

 

 

 

 

 

Άξζξν 14: Δθρώξεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηξίην 

 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. Ζ απφθαζε απηή παξέρεηαη εθ’ 

φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξεξγνιάβν, 

ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν 

ππεξεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

 

Άξζξν 15: Γεληθά ζέκαηα 

 

 Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, δειαδή ζα θαηαβάιιεη ηηο 

λφµηµεο απνδνρέο, νη νπνίεο ζε θαµία πεξίπησζε δελ µπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 

πξνβιεπφµελσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χµβαζε Δξγαζίαο ή απφ ∆ηαηηεηηθέο 

Απνθάζεηο, ζα ηεξεί ην λφµηµν σξάξην, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ηνπο 

φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απηψλ.  

 Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε δεµηά ή θζνξά πνπ ζα πξνμελήζεη απφ ην 

αλσηέξσ πξνζσπηθφ θαη ηα ρξεζηµνπνηεζέληα µέζα θαζαξηζµνχ, ζε βάξνο πξνζψπσλ, 

πξαγµάησλ, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

 Σν πξνζσπηθφ ζα θέξεη νµνηφµνξθε θφξµα εξγαζίαο.  
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Άξζξν 16: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 270 ηνπ ΠΓ 410/95. 

                                                                                            

 

                                                                                                                                                                              

Νάνπζα 23/10/2016 

     πληάρζεθε                                   Διέγρζεθε                                    Θεσξήζεθε   

   Όιγα Παπιίδνπ                           Υξπζνχια Μπαηάλε                        Αζελά Μαιάθε 

 Γηνηθεηηθή ππάιιεινο                Πξντζηακέλε Γ/λζεο Παηδηθήο          Πξφεδξνο   Γ..                                                                                          
Μέξηκλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΤΠ'ΑΡΗΘΜ. 2224/11-11-2016 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

  

 ηνηρεία  

α Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ  

β Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο  

γ πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο  

δ Μέζν χςνο πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ 

αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

ε Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά ησλ πάζεο θχζεσο 

λνκίκσλ απνδνρψλ (εξγνδνηηθή εηζθνξά) (Να 

αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ησλ θξαηήζεσλ) 

 

ζη Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν  

δ Ύςνο δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ 

 

ε Ύςνο αλαισζίκσλ  

ζ Ύςνο εξγνιαβηθνχ θέξδνπο  

η Ύςνο λνκίκσλ θξαηήζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ησλ 

αλάδνρν 

 

ηα χλνιν ρσξίο ΦΠΑ  

ηβ χλνιν κε ΦΠΑ  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 Τ Μ Β Α  Ζ 

ηε Νάνπζα  ζήκεξα .............................. κεηαμχ ησλ: 

1.Μαιάθε Αζελάο, Πξνέδξνπ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο 

Γήκνπ Νάνπζαο, λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

2. ................................... λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ……………………………………… 

-ΑΦΜ  ................................................  ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ: 

 
ηηο  ................................  δηελεξγήζεθε ζηε Νάνπζα Ζκαζίαο Σαθηηθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο 
ζχκθσλα κε ηελ ππ'αξηζκ  ………δηαθήξπμε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 
Σν Γηνηθ. πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο, 
ζχκθσλα κε ηηο ππ'αξηζκ .............................................................................................................  

απνθάζεηο ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαηαθχξσζε ζηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ ρψξσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «Ο Δξγνδφηεο» κε ηελ ηδηφηεηα πνπ 

παξίζηαηαη θαη ελεξγεί εδψ ζε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηνηθ. πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο, 

αλαζέηεη ζην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «Ζ Αλάδνρνο» ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ 

Νάνπζαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ'αξηζκ ……. δηαθήξπμεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ηεο αλαδφρνπ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο, ζηελ ζπλνιηθή ηηκή 

έσο……….  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηα θαησηέξσ εθηηζέκελα.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο ζα έρεη ηζρχ απφ….έσο….. 

  
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΛΟΗΠΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΔΛΔΓΥΟΗ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ Ν. 3863/2010 

Καη' εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ηεο αλαδφρνπ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη θαη ηζρχνπλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε: 
 

 

■ Ωο εηδηθφο φξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε ππνρξέσζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηελ 

απαξέγθιηηε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Πιεξσκή 

 

1) Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη αλά κήλα, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

κέξνπο ηεο εξγαζίαο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα, χζηεξα απφ ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ηεο 

εξγαζίαο, απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε φηη ε εξγαζία ζην ζχλνιφ ηεο είλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ αλαπφζπαζησλ κεξψλ ηεο (πξνδηαγξαθέο 

- πξνζθνξά) θαη ηεο ζχκβαζεο. 

2) Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηελ είζπξαμε ή κε ηεο κεληαίαο δφζεο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ εθηειεζζείζα εξγαζία, ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα δεδνπιεπκέλα εκεξνκίζζηα 

ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά κήλα, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, ην αξγφηεξν κέζα ζην 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα, έηζη ψζηε λα κελ θσιχεηαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο. 

 ΣΟΗΥΔΗΑ  

α Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

β Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο  

γ πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο  

δ 
Μέζν χςνο πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά 

ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

  

  

ε 
Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά ησλ πάζεο θχζεσο 

λφκηκσλ απνδνρψλ (εξγνδνηηθή εηζθνξά) 

  

ζη 
Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν ηελ 

εκέξα 
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3) Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

ζπκςεθηζκνχ θάζε εθθξεκνχο αμηψζεσο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο θαηά ηνπ αλαδφρνπ (φπσο κε θαηαβνιή απνδνρψλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίεο φκσο είραλ θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ ην Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, ή κε εθηέιεζεο ηεο 

ηαθηηθήο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο). 

4) Ζ ηπρφλ παξαθξάηεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, γηα 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ αίξεη ηνλ αληηζπκβαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπλεπψο δελ απνθιείεη πεξαηηέξσ ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ, ηελ θαηαγγειία, ηελ έθπησζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

5) Σν Κ.Κ.Π.&Α.Γ.Νάνπζαο κέζσ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ, ζα βεβαηψλεη ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ηε βεβαίσζε απηή ν αλάδνρνο ζα εθδίδεη 

ην ηηκνιφγην πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. 

6) Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζε απμνκείσζε θάπνησλ εξγαζηψλ κε αληίζηνηρε απμνκείσζε θφζηνπο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα παξφκνηεο εξγαζίεο θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ κείσζε 

κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 50% θαη ε αχμεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ 

έσο θαη 15%, κε κείσζε ή αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Οη απμνκεηψζεηο ζα 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξηζεί απφ ην Ν.Π. αλαγθαίν θαη ζα 

ππνινγίδνληαη θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ, αλαινγία ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη 

απαζρνινχκελνπ εξγαδνκέλνπ. 

7) Ζ αλάδνρνο εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, 

φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θιπ. 

8) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο επηκέξνπο εξγαζίαο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε γηα ην 

δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο.  

β. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

γ. Ζ ππνβνιή απφ ηελ αλάδνρν ησλ παξαζηαηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θαη ηεο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ σο 

ππεβιήζε ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ε νπνία ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Δ.Γ...Δ. 

2010-2011-2012 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Νφκνο 4046/2012, παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1) σο δεζκεχεηαη θαη δηα ηεο πξνζθνξάο ηεο ε 

Αλάδνρνο, κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κε βάζε ην ηηκνιφγην ηεο Αλαδφρνπ 

θαη ζα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

9) Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  ηελ θαξηέια πξφζιεςεο ηνπ 

εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ζε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

10) Ζ αλάδνρνο θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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εκεξνινγηαθήο θαηάζηαζεο ησλ απαζρνινχκελσλ, ηφζν ηελ αξρηθή φζν θαη ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηεηηθέο. Δπηπξφζζεηα αλά ηξίκελν ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην παξαπάλσ γξαθείν ε 

Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθε ζην ΗΚΑ καδί κε αληίγξαθν 

πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ. Άιισο ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνσζήζεη ην έληαικα πξνο 

πιεξσκή κέρξη λα ππνβιεζνχλ ηα αλσηέξσ. 

11) Ζ πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ ζα γίλεηαη κέζσ αλαγλσξηζκέλνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί κε ππνθαηάζηεκα ζηε Νάνπζα. Δπίζεο ε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίδεη ηα εμηξαί ηξαπέδεο πνπ αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο, 

πξνο έιεγρν ζην Ννκηθφ Πξφζσπν.  

12) Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο  δελ έρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 

ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαδφρνπ. Δπίζεο, νπδεκία επζχλε θέξεη θαη δε βαξχλεηαη κε ηελ 

εθηφο επίζεκνπ σξαξίνπ απαζρνιήζεσο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

 

Κξαηήζεηο- Δπηβαξύλζεηο 

α) Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ: 

1. Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

2. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 θαη ηελ αληίζηνηρε 3ε παξάγξαθν ηνπ 4νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 

3548/07, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα δεκνπξαζίαο, 

αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηελ δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. ε 

πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη είλαη 24%. 

 

Κπξώζεηο - έθπησζε 

1. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν 

Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε 

ζχκβαζε ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ 

εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε. 

3. ε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ή ειιηπνχο θαζαξηφηεηαο, ε Δπηηξνπή πεξηθφπηεη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ην κεληαίν αληάιιαγκα, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο έιιεηςεο πνπ ζα 

δηαπηζησζεί. 

4. Δπίζεο ε Δπηηξνπή ζα δηαπηζηψλεη ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο εξγαδνκέλνπ θαη κε άκεζεο αλαπιήξσζήο ηνπ, ζα επηβάιιεηαη 

ζηελ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα πελήληα ΔΤΡΩ (50,00 €) γηα θάζε εκέξα απνπζίαο. 

5. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο 

κεηαζέζεηο. 

6. ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο 

Έλσζεο, ηα νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Οη σο 

άλσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

 

 

Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη έιαβε  δχν ν Δξγνδφηεο θαη έλα ν Αλάδνρνο. 
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Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

ΔΚΓΟΣΖ ..........................................................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο ...............................  

Πξνο: Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο, Α΄ 

Κνθθίλνπ 19, 59200, Νάνπζα 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ' αξηζκ...................... γηα επξώ ...................... (νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθώο) 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηηρ Εηαιπίαρ ...................... οδόρ ................ απιθμόρ ... 

ΣΚ .......... ,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηων Εηαιπιών 

α) ............. νδφο ................................. αξηζκφο ..................... ΣΚ ................  

β) ............. νδφο ................................. αξηζκφο .................... ΣΚ ................  

γ)............. νδφο ................................. αξηζκφο .................... ΣΚ .................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ…… , γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) κε 

αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……... ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ  

……… Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {ε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ 

ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο 

εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ  ..................... (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, 

δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο 

ΔΚΓΟΣΖ ..........................................................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο ...............................  

Πξνο: Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο Γήκνπ Νάνπζαο, Α.Κνθθίλνπ 19, 

59200, Νάνπζα. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ' αξηζκ ..............................  γηα επξψ ................. (νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηηρ Εηαιπίαρ ......................... Οδόρ ................ Απιθμόρ 

 ...... Σ.Κ .......... } 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηων Εηαιπιών 

α) .................. νδφο .................... αξηζκφο ...................... Σ.Κ ................  

β) ................. νδφο .................... αξηζκφο ...................... Σ.Κ ...............  

γ).................. νδφο .................... αξηζκφο ...................... Σ.Κ ...............  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο 

ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ       επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ  πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)  ......................  κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε 

ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)  ..............................  ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)  ..................................... , 

ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ......................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα 

ηελ Σξάπεδά καο. 

 

                                                                                  (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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