
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το  πρακτικό της  υπ’αριθµό 22/05-11-2015 
συνεδρίασης του ∆.Σ. του  

Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας 
 

 
    Αρ. απόφ.  98/2015                    Περίληψη                                                                                                          

                                                     Έγκριση ή µη ανάθεσης της υπηρεσίας καθαρισµού των 
                                                      χώρων του Ν.Π. σε τρίτους µε ανοιχτό ηλεκτρονικό  
                                                      διαγωνισµό, καθορισµός των όρων αυτού και διάθεσης 
                                                      της σχετικής πίστωσης. 
 

                                       
    Στη Νάουσα και στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Η. Νάουσας σήµερα την 5η του µηνός 
Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας  Πέµπτη και ώρα 15:30, συνήλθε σε 
συνεδρίαση το ∆.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆. Νάουσας 
ύστερα από την 1195/03-11-15 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα 
από τα µέλη σύµφωνα µε τα άρθρα 95 και 240 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006).  
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 15 µελών 
βρέθηκαν παρόντες  10 ήτοι:   

 
 
Παρόντες                                                                   Απόντες 
Μαλάκη – ∆ελητζάκη Αθηνά, Πρόεδρος                 Μπαλτατζίδου Θεοδώρα   
Καλπαξίδου Σοφία                                                    Τριανταφύλλου Γεώργιος                                                
Αραµπατζή Στεργιαννή        Πασχούλα Χρυσούλα 
Ματοσιάν Άννα         Λεπίδου Ευγενία 
Γρηγορίου Ιωάννης        Φώτη – Παπαθεοδώρου Κλεοπάτρα 
Ανθρακεύς Αικατερίνη         
Τζουβάρας Βασίλειος                     
Σέπκας ∆ηµήτριος                                               
Κουτσογιάννης Νικόλαος      
ΠαντζαρτζίδηςΑθανάσιος 
 
 
 

    Το λόγο πήρε η Πρόεδρος του Ν.Π., η  οποία εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης «Έγκριση ή µη ανάθεσης της υπηρεσίας καθαρισµού των χώρων του Ν.Π. σε 
τρίτους µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, καθορισµός των όρων αυτού και διάθεσης της 
σχετικής πίστωσης». 

Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αντικειµενική αδυναµία του Ν.Π. να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες καθαρισµού των χώρων του, αφενός µεν εξαιτίας του µεγάλου αριθµού κτιριακών 
εγκαταστάσεων που διαθέτει, αφετέρου δε εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού µόνιµων 
υπαλλήλων, του Ν.Π., της συγκεκριµένης ειδικότητας. Τόνισε δε, πως οι συνταξιοδοτήσεις 
των τελευταίων ετών σε συνδυασµό µε την αναστολή προσλήψεων που προωθήθηκε, 
ενέτειναν το πρόβληµα. 
    Για τους λόγους αυτούς η Υπηρεσία του Ν.Π. εκπόνησε την υπ’ αρ. 10/2015 µελέτη µε 
θέµα «Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών για τον καθαρισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας για ένα ηµερολογιακό 
έτος, 2016». 
Το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µια σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής:  
    Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010  ορίζει ότι:  
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1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από 

εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου 

ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.  

2. (…) και το άρθρο 72 ότι: 1. Η Οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α)  (…) ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να 

συγκροτεί Επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήµονες (…)» (βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ∆Κ – Ν.3463/2006, Α΄ 114).  

    Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι και µετά την ισχύ του 

Ν.3852/2010, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την 

ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισµού, ενώ η Οικονοµική Επιτροπή είναι 

το αρµόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης µε την εκτέλεση όλων των 

πράξεων του διαγωνισµού,  από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, 

µέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσµατος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση 

της διαδικασίας του διαγωνισµού, µε σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονοµική 

Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

    Επειδή στο άρθρο 233 του Ν.3463/06, το οποίο αναφέρεται στα Ιδρύµατα αλλά ισχύει κατ’ 
αναλογία και για τα Ν.Π.∆.∆., ορίζεται πως «1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρός του και 

η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του Ιδρύµατος, τις αρµοδιότητες ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ∆ηµάρχου και ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αντιστοίχως», 

η Πρόεδρος πρότεινε: 
Την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισµού   των  χώρων  του   Ν.Π. για 

1 έτος (2016), σε τρίτους µε τη διενέργεια δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 
το σκοπό αυτό, τον καθορισµό των όρων της διακήρυξης, καθώς και την ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης και κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 

    Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 
λαµβάνοντας  υπόψη  του  την  εισήγηση  της  κ. Προέδρου, τις προαναφερόµενες διατάξεις 
και µετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφασίζει οµόφωνα  
 

   1).Εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτους της υπηρεσίας καθαρισµού των  χώρων  του   Ν.Π. για 
1 έτος (2016)  µε τη διενέργεια δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για το σκοπό 
αυτό.  
  2).Εγκρίνει τη διακήρυξη του διαγωνισµού και καθορίζει τους όρους αυτής ως εξής:  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, για την καθαριότητα των χώρων του 
Νοµικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα 
Ταξινόµηση κατά CPV (κύριο αντικείµενο): 90911200-8 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των (92.723,27€) 
ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (75.384,77€ άνευ ΦΠΑ + 17.338,50€ ΦΠΑ 23%) που θα 
βαρύνει τους ΚΑΕ 15/6274.00 και 15/6274.01 του τακτικού προϋπολογισµού του 
Κ.Κ.Π.&Α.∆.Νάουσας, έτους 2016. 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Ηµεροµηνία: 08-12-2015                    Ηµέρα: Τρίτη                           Ώρα: 15:00µ.µ.            
Ηλεκτρονική Υποβολή: 08-12-2015, ηµέρα Τρίτη, ώρα 15:00µ.µ.  
Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι έως 
τις 11-12-2015, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 15:00µ.µ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ηµεροµηνία: 14-12-2015                   Ηµέρα: ∆ευτέρα                           Ώρα: 10:00π.µ.            
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στις 14.12.2015, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 
Ελλάδας 10:00 π.µ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαµηλότερη τιµή 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δηµοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr) 

27.11.2015, 
ηµέρα Παρασκευή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ δηµοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο: 
Α) 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες  
 
 
 
Β) 2 ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες και 
 
 
 
Γ) 1 εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα 
 

 
 
Α)25.11.2015 ηµέρα Παρασκευή, 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Β) 25.11.2015 ηµέρα Παρασκευή, 
ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες 
ΛΑΟΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ν. 
ΗΜΑΘΙΑΣ   
  
Γ) 28.11.2015 ηµέρα Σάββατο, 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΝΕΑ 

 
   Η Πρόεδρος του ∆Σ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

• Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (Α' 64)». 

• το Ν. 2286/1995 (Α'19) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
• του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
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Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992(L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

∆εκεµβρίου 2007 (L335) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του 
άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α ^) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

• τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

• του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α') όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 
88, Α'). 

• του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α'160) 
και ειδικότερα το άρθρο 157 αυτού σχετικά µε τις εγγυήσεις. 

• του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής νόµων 4046,4093/2012 και 
4127/2013»(Α 107). 

• του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α'112). 

• του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226), 

• του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

• του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν.4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α'222), 

• του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 
κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκρισης των Σχεδίων των 
Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 18) 

• του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

• του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ̂) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
• του Π∆ 150/2001 «Προσαρµογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές» 

• του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
• την Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

• τις διατάξεις του αρ. 46 Ν.3801/2009 “ Η ∆απάνη για ανακοινώσεις δηµοσιεύσεις των 
διακηρύξεων……βαρύνει τον ανάδοχο”.  
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• τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 
• τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 

αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόµου, Π.∆., 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Προκηρύσσει 

Ανοικτό τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε σφραγισµένες προσφορές, 
προϋπολογισµού (92.723,27€) ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και 
είκοσι επτά λεπτών συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο αξιολόγησης την 
χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή Αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας για ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των 
προσαρτηµένων σ' αυτή παραρτηµάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών από την  
µέρα αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 2013) 
όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10- 2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.promitheus.gov.gr.  
Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί µία φορά στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σε δύο καθηµερινές εφηµερίδες της Βέροιας, σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
Νάουσας και σε δύο  εφηµερίδες οικονοµικές των Αθηνών και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας”, 
www.kkpnaoussas.gr και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 
Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
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υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως 
εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Verification Number) 
και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης 
του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. 
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση 
του λογαριασµού του. 

Η δαπάνη των 92.723,27€ θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του K.Κ.Π. &Α. ∆. 
Νάουσας ΚΑΕ 15/6274.00 και 15/6274.01  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο διαγωνισµού 

Αντικείµενο του ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού είναι η επιλογή 
αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. ∆εν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισµός 

Καθαρή αξία: Εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα 
επτά λεπτά (75.384,77 €) 
ΦΠΑ 23%: ∆εκαεπτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
(17.338,50 €) 
Συνολικός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: Ενενήντα δύο χιλιάδες 
επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (92.723,27 €). 
 

Άρθρο 3 
∆ηµοσιότητα 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί: 
1. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως, στις 27.11.2015 
2. Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» στις 25.11.2015  
3. Στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «ΛΑΟΣ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ν. 
ΗΜΑΘΙΑΣ» στις 25.11.2015 και  
4. Στην εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΝΕΑ» στις 28.112015. 
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας (www.kkpnaoussas.gr). 
Η προκήρυξη θα υποβληθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Άρθρο 4 
Προθεσµία και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 2013) και 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
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Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών: 

  08.12.2015 και ώρα 15.00µ.µ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων 
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι έως τις 11.12.2015, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00µ.µ., στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας, κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη, 59200, Νάουσα. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες λογίζονται ως 
εκπρόθεσµες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

'Αρθρο 5 
Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης ή και συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στην επίσηµη ιστοσελίδα του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας www.kkpnaoussas.gr και στην 
δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
www.promitheus.gov.gr.  
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε διαγωνιζόµενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη. 
 

'Αρθρο 6 
∆ιευκρινίσεις επί της ∆ιακήρυξης 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραµµένο σε ηλεκτρονικό αρχείο. 
Το πλήρες κείµενο των συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί 
στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
www.promitheus.gov.gr. 
Σηµειώνεται επίσης ότι οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται 
ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας www.kkpnaoussas.gr. 
Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Νάουσας. 

15REQ003368110 2015-11-25

ΑΔΑ: 7ΨΘ6ΟΚΟΟ-Ζ6Ρ



Άρθρο 7 
∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία της υπογραφής της. 

Άρθρο 8 
                                                       ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών 
που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. 

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ενός νοµικού ή 
φυσικού προσώπου σε περισσότερες από µία συµµετοχές. 

 
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση 

1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών, δεν υποχρεούται 
να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής προσφοράς, ούτε 
στην περίπτωση που του ανατεθεί η σύµβαση. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τότε οι συµβατικοί όροι θα πρέπει να µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης, δυνάµενων αυτών να εκτελούν τη 
σύµβαση και διά παρένθετου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε το ίδιο 
συµβατικό τίµηµα και όρους και στη βάση αυτή θα εποπτεύεται στενά από την 
Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίζει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
διαπιστώσει ότι η σύµβαση δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, 
οφείλει να ζητήσει από την ανάδοχο ένωση να συµµορφωθεί στην πρόσληψη προσώπου 
µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού και να τύχει της εγκρίσεώς της. 

Λόγοι αποκλεισµού: 
-Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

-Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική 
διαχείριση ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλης ανάλογης κατάστασης 
που προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία ή από τις νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

-Όσοι βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή 
εργασιών ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία ή τις 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

-Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε αδίκηµα 
σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
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-Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας 
αρχής. 

-Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή φόρων και 
τελών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 

-Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο κατά νόµο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, επιµελητήριο 
ή ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση, κατά τα οριζόµενα από τους νόµους εκάστης χώρας 
εγκατάστασης. 

-Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των Άρθρων 8 & 9. 
-Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 
-Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών 

του δηµόσιου τοµέα. 
Τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν και για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί στις ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει 
στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, 
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 

 

Άρθρο 9 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την Προσφορά τους, τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 
Α. Για τους Έλληνες Πολίτες: 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει 
το 2% της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι αορίστου 
διαρκείας ή να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή 
προσφορά από ένωση προµηθευτών, η εγγύηση συµµετοχής θα περιλαµβάνει όρο ότι 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Η Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται 
από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 

 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα,  χωρίς  να  απαιτείται  βεβαίωση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 
στην οποία δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 
προσφέροντες: 
-  δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα της παρ. 1 του αρθρ. 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα σχετικό µε την άσκηση της 
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επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία θα δηλώνεται 
ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 
α. δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
β. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 
γ. δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
δ. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
ε. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, προσδιορίζοντας το σαφώς. 
στ. δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 (Α'153). 
ζ. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 
η. οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
θ. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 
ι. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική / 
έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών του άρθρου 4 του παρόντος 
Παραρτήµατος.  
4.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.  
5.  Ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου, ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη 
επιβολής σε βάρος τους, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, πράξης 
επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σπουδαιότητας. 
 

Β. Αλλοδαποί 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω για τους Έλληνες 
Πολίτες. 
2. Ειδικά το περιεχόµενο της ζητούµενης Υπεύθυνης ∆ήλωσης διαµορφώνεται ως εξής:   
ως προς το 3α: δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και επίσης δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
ως προς το 3β: δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις. 
ως προς το 3γ: δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό 
ανάλογη διαδικασία. 
ως προς το 3ε: είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προσδιορίζοντας το σαφώς ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική 
οργάνωση. 
 
 

Γ. Τα Νοµικά Πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Έλληνες Πολίτες και Αλλοδαποί 
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αντιστοίχως. 
∆ιευκρινίζεται ότι την απαιτούµενη προαναφερόµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλουν: 
-Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε 
-Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
-σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  ∆ιευκρινίζεται 
επίσης ότι οι υπόλοιπες Υπεύθυνες δηλώσεις αντιστοίχως υποβάλλονται από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου. 
2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 
προσώπου από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους. 
Συγκεκριµένα: 
Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε την µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) και µε την 
µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
-ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας 
-Τελευταίο ισχύον καταστατικό εταιρείας συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ στο 
οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή εφόσον υπάρχει 
αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού 
-ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ή  σε περίπτωση που αυτό δεν έχει 
εκδοθεί, Πρακτικό απόφασης του ∆Σ (σε περίπτωση Α.Ε) ή απόφαση των διαχειριστών (σε 
περίπτωση Ε.Π.Ε.) για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας. 
Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε την µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε.): 
-Συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας 
-Τελευταίο ισχύον καταστατικό της εταιρείας 
-Πλήρη σειρά  εγγράφων που  τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα  µε το  καταστατικό της 
εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας. 
Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά 
που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργίας τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και 
οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου  ή,  στα κράτη 
µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, 
από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και επιπλέον, ο 
υποψήφιος πληρεί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 
 

∆. Οι Συνεταιρισµοί: 
1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. 
2. Επιπλέον αυτών απαιτείται και η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 
νόµιµα. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες δηλώσεις, 
υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού και υπογράφονται ψηφιακά από 
αυτόν. 
 

Ε. Οι Ενώσεις Προµηθευτών ή Κοινοπραξίες 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση ή Κοινοπραξία (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό 
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νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). ∆ιευκρινίζεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 
περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της 
ένωσης. 
2. ∆ήλωση όλων των µελών της ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, ψηφιακά 
υπογεγραµµένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς καθώς 
και ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσµευση των µελών να 
συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση, υπό τους 
κατωτέρω όρους: 
-Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της σύµβασης, 
-Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπου του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρεται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά 
συµµετοχής του κάθε µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα 
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος, 
-Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 
διαστήµατος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 
3. Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή και 
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/ και 
είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα 
µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
4. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το 
οποίο προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την 
κοινοπραξία και τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό. 
 
Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 
Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  
1. ∆ήλωση Χρόνου ισχύος προσφοράς υπογεγραµµένη ψηφιακά, σύµφωνα µε το σχετικό 
άρθρο της παρούσας διακήρυξης. 
(Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού.) 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι τυχόν απαιτούµενες  δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος  άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της 
ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά 
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αρχεία (.pdf) αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α ̂74/26.03.14), και για την αποδοχή τους ή µη 
εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία 
ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών. 
 
∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ. 
 
Σε περίπτωση µη υποβολής – κατά παρέκκλιση  των απαιτήσεων  της διακήρυξης – 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
2. Επιπλέον δικαιολογητικά απόδειξης φερεγγυότητας, χρηµατοπιστωτικής και 
οικονοµικής κατάστασης του υποψηφίου Αναδόχου καθώς και τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο 
χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας του προσφέροντος, είναι: 
 
α. Ισολογισµούς της τελευταίας 3ετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, 
οποιοδήποτε επίσηµο οικονοµικό στοιχείο). 
 
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο κύκλος εργασιών 
του για κάθε ένα από τα τελευταία τρία χρόνια, σε σχέση µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού (υπηρεσίες καθαριότητας), ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (€500.000,00). Σε περίπτωση Ένωσης/σύµπραξης, η Υπεύθυνη ∆ήλωση µπορεί να 
κατατίθεται από ένα µέλος το οποίο πληρεί την προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου, 
ή σωρευτικά/αθροιστικά από όλα τα µέλη. 
 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής ότι διατηρούν επιχείρηση καθαριότητας τα τρία τελευταία χρόνια. 
 
δ. Κατάσταση, θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή, του απασχολούµενου  κατά τον 
χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης προσωπικού µε ελάχιστο αριθµό 
καθαριστών-καθαριστριών είκοσι(20).  
 
ε. Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες υπηρεσίες (διαγωνισµοί) 
καθαριότητας που έχει αναλάβει κατά τα τρία τελευταία χρόνια στον ιδιωτικό ή δηµόσιο 
τοµέα, που θα φανερώνουν την αξία, τον χρόνο παροχής, και τους αποδέκτες (δηµόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς). Ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται πιστοποιητικά των φορέων 
αυτών. 
 
στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για τον ετήσιο µέσο όρο 
του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού κατά τα τρία τελευταία έτη, καθώς και τον αριθµό του 
προσωπικού που θα απασχολήσει άνευ επικαλύψεως θέσεων και ρόλων.  
 
ζ. Πιστοποιητικά: ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση ποιότητας, ISO 14001 για τη ∆ιαχείριση του 
περιβάλλοντος, και OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801 για τη ∆ιαχείριση της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία. Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση 
Ένωσης προσώπων ή Εταιρειών-Κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα εν 
λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού για κάθε µέλος. 
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η. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο εξοπλισµός και τα 
µηχανήµατα που ο προσφέρων θα εισκοµίσει για την εκτέλεση της σύµβασης (σύµφωνα µε 
το παράρτηµα Α’ των Τεχνικών Προδιαγραφών). Εάν ένας υποψήφιος για την υπό 
ανάθεση σύµβαση ενδεχοµένως στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων και άσχετα µε 
τη νοµική φύση των δεσµών του µε αυτούς, πρέπει να επισυνάψει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι για την εκτέλεση της σύµβασης θα έχει στη διάθεσή του τα παραπάνω 
µηχανήµατα, και συγκεκριµένα τη δέσµευση των φορέων αυτών να θέσουν τα µέσα 
αυτά στη διάθεσή του. 

Άρθρο 10 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 
οφείλει να καταθέσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ' αυτόν, σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται. 
Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 
Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf. τις αναφερόµενες σε αυτό  
καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών 
ή αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε 
έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή εµπορικού µητρώου ή άλλης 
αντίστοιχης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα του υποψηφίου Αναδόχου, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή βεβαίωση 
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

9. Έγγραφο εξουσιοδότησης προς εκείνον που καταθέτει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2), (7) και (8) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 
να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 
Κώδικα ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
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ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf. τις αναφερόµενες σε αυτό  καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή 
αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του ούτε έχει κινήσει 
τέτοια διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση ή 
εξυγίανση (άρθρα 99-106ια εποµ. Πτωχευτικού Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή εµπορικού µητρώου ή αντίστοιχης 
επαγγελµατικής οργάνωσης ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, 
µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η 
άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

10. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
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του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής  
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
διαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι 
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf. τις αναφερόµενες σε αυτό  καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση 
εργασιών ή αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε 
έχει κινήσει σχετική διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί σε καθεστώς προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης ή υπό ειδική εκκαθάριση (άρθρα 99-106ια εποµ. 
Πτωχευτικού Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή εµπορικού µητρώου ή αντίστοιχης 
επαγγελµατικής οργάνωσης µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας 
αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

11. Έγγραφο εξουσιοδότησης προς εκείνον που καταθέτει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, ειδικά η 
υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού περί µη υποβολής σε διαδικασία εκκαθάρισης 
αφορά µόνο τις Α.Ε. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το προαναφερόµενο πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης της περίπτωσης 7 εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 
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συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 
7β.12 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Περιφέρειας. 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 
να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Συνεταιρισµοί: 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί 
νόµιµα.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο 
πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών 
ή αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή παύσης εργασιών ή αναστολής εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
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οινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε 
έχει κινήσει σχετική διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση ή 
εξυγίανση (άρθρα 99-106 ια εποµ. Πτωχευτικού Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή εµπορικού µητρώου ή αντίστοιχης 
επαγγελµατικής οργάνωσης ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, 
µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται 
η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

11. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

12. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς εκείνον που καταθέτει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 
να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 
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βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) 
περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf. τις αναφερόµενες σε αυτό  καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή παύση 
εργασιών ή αναστολή εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση ή παύσης εργασιών ή αναστολής εργασιών ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του, 
ούτε έχει κινήσει σχετική διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
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εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη 
διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του (άρθρα 99-
106ια εποµ. Πτωχευτικού Κώδικα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή εµπορικού µητρώου ή αντίστοιχης 
επαγγελµατικής οργάνωσης, ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής 
του, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής 
ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται 
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από 
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

15REQ003368110 2015-11-25

ΑΔΑ: 7ΨΘ6ΟΚΟΟ-Ζ6Ρ



Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Ενώσεις Προµηθευτών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ 
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
/ Κατακύρωσης 

• ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

• Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

• Η υποβολή ανακριβών δικαιολογητικών ή δηλώσεων συνιστά λόγο αποκλεισµού. 
• Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος, δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά και 
ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων, ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται. 

• Σε περίπτωση, κατά την οποία στη χώρα του Προσφέροντος ορισµένα από τα 
ανωτέρω ∆ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ή, στα κράτη, όπου δεν προβλέπεται 
Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού της χώρας του Προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

• Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο προσφέρων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δήλωση, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντος.  

• Η Eπιτροπή ∆ιαγωνισµού και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Νάουσας δύνανται να προβούν και αυτεπαγγέλτως σε κάθε αναγκαία 
ενέργεια για να συλλέξουν συµπληρωµατικά στοιχεία ή να ελέγξουν την ακρίβεια 
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των δηλώσεων του προσφέροντος σχετικά µε τα προσόντα συµµετοχής του, την 
συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 10 έως 12 της παρούσας διακήρυξης, την 
οικονοµική, χρηµατοπιστωτική και τεχνική του ικανότητα να εκτελέσει καλώς την 
σύµβαση, την εµπειρία του ιδίου ή του προσωπικού του, το περιεχόµενο της 
προσφοράς του και ιδίως τις προδιαγραφές, ιδιότητες και απόδοση των 
προσφεροµένων προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την 
αξιολόγηση της συµµετοχής και της προσφοράς του. Για την κρίση της, κατά το 
ανωτέρω εδάφιο, η επιτροπή µπορεί να στηριχθεί σε οποιοδήποτε πρόσφορο 
στοιχείο, το οποίο δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. Ιδίως η επιτροπή 
δύναται να στηριχθεί σε πληροφορίες οιασδήποτε αρχής ή φορέως του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, καθώς και αντίστοιχες αρχές ή φορείς άλλου κράτους-µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλης χώρας στην οποία οι προµηθευτές αυτοί έχουν 
επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα.  

• Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

• Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά 
και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ανωτέρω 
στοιχεία-δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο. 

Άρθρο 11 
    Προσφορές 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 29-5- 2013 τ.Α'), 
στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
1. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής "ελήφθη υπόψη", συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα, κλπ. 
2. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της προσφοράς χρησιµοποιούνται 
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
3. Ολόκληρη η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας θα αναληφθεί από ένα και µόνο 
ανάδοχο, ο οποίος θα συνάψει τη σχετική σύµβαση µε το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας και θα έχει τη συνολική ευθύνη της καλής και 
εµπρόθεσµης εκτέλεσης της. 
4. Προσφορά για µέρος της ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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5. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
6. Απορρίπτονται επίσης οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται 
προσφορές που δεν προσφέρουν το σύνολο των υπηρεσιών που ζητούνται από την 
διακήρυξη. 
7. Ο ανάδοχος θα παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος από την αρχή και µέχρι την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη λήξη των εκ της συµβάσεως εγγυήσεων. 
8. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους τεχνικούς και ως 
προς τους οικονοµικούς όρους. Παραποµπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην οικονοµική είναι απαράδεκτες. 
9. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµιά διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή αποποίηση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτή. Η 
Επιτροπή όµως, έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από 
τον διαγωνιζόµενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς 
του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή, 
υποβάλλεται µόνο εγγράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Άρθρο 12 
Τρόπος υποβολής της προσφοράς 

• Με την υποβολή της προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη, θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
του διαγωνισµού. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή 
της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο 
του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. 
• Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς πρέπει να έχει ως 

ακολούθως: 
α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ο οποίος περιέχει 
τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, καθώς και 
γ) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα 
στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, 
* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

Αναφορικά µε τον χρήστη-οικονοµικό φορέα που υποβάλλει τους ανωτέρω 
(υπο)φακέλους, µέσω του Συστήµατος, αναφέρεται ότι ο χρήστης-οικονοµικός φορέας 
υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και 
υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν 
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής 
• Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των 
στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει τ το  τελευταίο.  
• Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
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οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονοµική προσφορά). 
• Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
• Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε αυτή 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης 
ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 
µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο 
περιπτώσεις µπορούν ενεργήσουν κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 «∆ικαίωµα 
συµµετοχής» της παρούσας διακήρυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Επιτροπής. 
• Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε σηµαίνονται από τον Οικονοµικό Φορέα µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία, διεύθυνση, 
αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e- 
mail) του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά της εταιρείας / ατοµικής επιχείρησης/ κλπ για την καθαριότητα των 
χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας ∆ιακήρυξη 
Νο: …./2015. 

ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την καθαριότητα των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας» 
Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: ..../…/2015 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
  
Στις περιπτώσεις ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία 
(επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. 
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου pdf 
σύµφωνα µε το ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος 
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
pdf και προσκοµίζονται, πλην των ΦΕΚ, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
αντίγραφο) στην αναθέτουσα αρχή.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία των υποφακέλων 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και 
τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό. 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
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Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού µόνο µία προσφορά ανά προσφέροντα. 
Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους 
ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την 
εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 
Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
Στην τεχνική προσφορά περιλαµβάνεται η περιγραφή των υπηρεσιών καθαριότητας 
σύµφωνα µα το παράρτηµα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας διακήρυξης. 
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
1. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. 
2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
3. Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
4. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
5. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συµπληρωµένο τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. 
6. Οι τιµές των προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο θα δοθούν 
υποχρεωτικά σε Ευρώ. 
7. Σύµφωνα µε το άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
4144/2013 (ΦΕΚ 88/18.1.2013 τ.Α') «οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας επί 
ποινή αποκλεισµού, πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονοµικής τους 
προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία: 
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων. 
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. 
Στην οικονοµική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και 
των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην οικονοµική προσφορά αντίγραφο της 
συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι».  
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το Παράρτηµα Β' «Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» το 
οποίο είναι συνηµµένο στην παρούσα διακήρυξη και το οποίο πρέπει οι υποψήφιοι επί 
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ποινή αποκλεισµού να συµπεριλάβουν στον υποφάκελο της οικονοµικής τους 
προσφοράς. 
8. Γενική Συνολική Τιµή της προσφοράς θα γράφεται αριθµητικώς και ολογράφως µε 
ποινή αποκλεισµού. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και θα αναφέρεται αριθµητικώς 
και ολογράφως. 
9. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές και η 
συνολική τιµή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
10. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
11. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 
προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
12. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 
αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 
13. ∆εν επιτρέπονται επί ποινή απαραδέκτου τιµές προσφοράς µεγαλύτερες από την 
προϋπολογισθείσα τιµή µονάδας. 

Άρθρο 13 
Ισχύς προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο των 90 ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας πριν από τη λήξη της ισχύος της και για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όχι όµως µεγαλύτερο του αρχικού διαστήµατος ισχύος. Οι 
προµηθευτές οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και σε 
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν δεν ισχύουν και 
για τυχόν παρατάσεις. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε αντίθετη περίπτωση µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού. 
2. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά 
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
• κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

3. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
4. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε 
καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα 
οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν 
αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική 
Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 
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Άρθρο 14 

Εγγυήσεις 
Γενικά περί εγγυήσεων 
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από 
αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
2. Προσφορές χωρίς την προσήκουσα, εγγύηση συµµετοχής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
3. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που όρος της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει 
από την απόδοσή του στην ελληνική, η µετάφρασή του στην ελληνική υπερισχύει της 
ξενόγλωσσης διατύπωσης. 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% επί της συνολικής καθαρής αξίας της 
προυπολογισθείσας δαπάνης της προµήθειας (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ). Το ποσό θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
• Τον αριθµό εγγύησης. 
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 
• Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια 

υλικά. 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει 

συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 
αντίρρηση ή ένσταση εκ µέρους του εκδότη και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης 
ειδοποίησης. 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι το 
λιγότερο ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει 
η διακήρυξη. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της εγγύησης. 
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3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, 
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 
σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, 
κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας µετά την έκδοση 
σχετικής απόφασης του. 
4. Στην περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. Είναι δυνατόν η 
εγγύηση συµµετοχής να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα 
έχουν άθροισµα το συνολικό ποσό και θα αναφέρονται σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
5. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση 
απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
1. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
2. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα 
στοιχεία : 
• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
• Τον αριθµό εγγύησης. 
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
• Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά/παροχή υπηρεσιών. 
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη 

σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του υλικού/ της διαπίστωσης παροχής των υπηρεσιών, ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 
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Άρθρο 15 
∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού 

Στάδια διενέργειας διαγωνισµού- Γενικά 
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριµελή 
επιτροπή (την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού) µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η 
απόφαση επιλογής του αναδόχου θα ληφθεί από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσµάτων των σταδίων αξιολόγησης είναι τρεις (3) : 
> Απόφαση αποδοχής πρακτικών αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών και 
φακέλου τεχνικών προσφορών, 
> Απόφαση αποδοχής πρακτικού/ών αξιολόγησης φακέλου οικονοµικών 
προσφορών και πίνακα τελικής κατάταξης. 
> Απόφαση έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης- τελική κατακύρωση. 
Αναλυτικά: 
Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) συντάσσει πρακτικά:  
1. για την εξέταση των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, µε το οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη προσφορών,  
2. µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων στο στάδιο αυτό. 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών προσφορών κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 
Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται 
στην Αναθέτουσα Αρχή την τελική κατάταξη των υποψηφίων από τεχνικής και οικονοµικής 
άποψης. 
Στο τρίτο στάδιο η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την έγκριση του/ων πρακτικού/ών αξιολόγησης 
του φακέλου οικονοµικών προσφορών και του πίνακα τελικής κατάταξης, ενηµερώνει τον 
πρώτο υποψήφιο προς κατακύρωση, βάση της κατάταξης, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) προβαίνει στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 
κατακύρωση του έργου. 
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται αρµοδίως µε απόδειξη παραλαβής στον ανάδοχο και 
στους λοιπούς συµµετέχοντες . 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
    Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής έντυπων προσφορών ώρα 10.00 π.µ, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». 
    Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
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προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 

∆ιαδικασία (Ηλεκτρονικής) Αξιολόγησης Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών. Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή. 
 

Άρθρο 16 
Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών - ∆ιαδικασία Κατακύρωσης 

 
Κριτήρια ανάθεσης 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.  
 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
    Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές, όπως 
αυτές ορίζονται στο παράρτηµα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας διακήρυξης. Σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε όλα τα πεδία τα οποία αναγράφονται ως υποχρεωτικά οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι θα αποκλείονται.  
    Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του οποίου οι φάκελοι δικαιολογητικών και 
τεχνικής προσφοράς είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη και ο οποίος 
θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 

∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 
     Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών ο υποψήφιος, ο 
οποίος προσέφερε την χαµηλότερη τιµή και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(υποψήφιος Ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, 
σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην έδρα της αναθέτουσας. 
Ειδικότερα σε σχέση µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα 
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την 
φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. 
    Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο 
φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο, να τον 
ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο(µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει 
φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 5 ηµερών και από την 
οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 
    Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις εργάσιµες ηµέρες 
µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
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οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
    Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
Η Αρµόδια Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης και 
διαβιβάζει το Πρακτικό µε τη σχετική εισήγησή της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, το οποίο αποφαίνεται οριστικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  
Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, καλείται ο 
υποψήφιος που προσφέρει την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. 
Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή ο 
υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ 
του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται 
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, Ακολούθως, ο ανάδοχος 
καλείται για την υπογραφή της σύµβασης. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει 
τη σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα κατωτέρω οριζόµενα δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και να καταπέσει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η 
Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον υποψήφιο που προσέφερε την αµέσως 
χαµηλότερη τιµή για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ακολουθείται 
αντίστοιχα η ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
υπογραφής σύµβασης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία 
που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη 
σύµβαση. 

Απόρριψη Προσφορών 
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή, 
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 9 
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης 
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συµµετοχής 
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε 

σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
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7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 

διαγωνισµό. 
10. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητούµενων υπηρεσιών/προϊόντων. 
11. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς 

χωρίς τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές. 
12. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

Άρθρο 17 

Εναλλακτικές Προσφορές 
     Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών. 

Άρθρο 18 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή 
της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 
φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του 
συστήµατος στο ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου 
τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν 
φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το υποβάλει και σε έντυπη µορφή εντός 
προθεσµίας 3 εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής 
µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα 
του ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ 
του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως 
έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της 
ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται : 
1) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισµού επιτροπή µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευση της διακήρυξης έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών .Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
2)Ένσταση κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
επιτροπή µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή 
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σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης του αντίστοιχου 
σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία 
υποβάλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Νοµικού Προσώπου το οποίο τελικά και αποφασίζει. 
Β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές 
Γ) Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται 
ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 
Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην 
αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (µαζί µε τις ενστάσεις, 
το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου για λήψη σχετικής απόφασης. Η 
εκδοθείσα απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσο του συστήµατος 
στον προσφεύγοντα. 
Για την υποβολή της ένστασης ισχύει το άρθρο 12 της Υ.Π 2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/21.10.2013). 
 

Άρθρο 19 
Αποτελέσµατα -Ματαίωση διαγωνισµού- κατακύρωση 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί 
το δικαίωµα, χωρίς καµία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το ∆ηµόσιο:  

Α. Να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού.  
Β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας διατηρεί σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, ιδίως: 
1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας, 
2. εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 
3. εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, 
4. εάν διαπιστώθηκαν νοµικές πληµµέλειες (στην περίπτωση αυτή το Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας µπορεί να αποφασίσει επανάληψη από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε η πληµµέλεια). 

Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι διαγωνιζόµενοι δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, την κρίση επί τυχόν προσφυγών στη 
διάρκεια των επιµέρους σταδίων της ή την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την 
υποβολή προσφυγών και τέλος, τον έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και 
εγγράφων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί σχετικά µε την ανάδειξη 
του προς κατακύρωση προµηθευτή στο αρµόδιο για την κατακύρωση αποφαινόµενο όργανο 
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας, το οποίο και 
εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.   
1. Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον προµηθευτή. 
2. Σε περίπτωση που η σύµβαση κατακυρωθεί σε Ένωση προµηθευτών που υπέβαλαν 
κοινή προσφορά, το κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 
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3. Προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά 
την κατάθεσή της πριν ή µετά την διενέργεια του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που θα 
αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις αθροιστικά ή διαζευκτικά και ειδικότερα: 
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
• Κατάπτωση µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής ή της εγγυήσεως καλής 

εκτέλεσης, κατά περίπτωση, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική 
ενέργεια. 

• Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε άλλο προµηθευτή, ο οποίος θα 
επιλεγεί από τον πίνακα κατάταξης των προσφορών και καταλογισµό εις βάρος του 
τυχόν διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης και της τιµής στην οποία το Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας θα αναθέσει τελικά τις 
κατακυρωθείσες υπηρεσίες. 

• Αποκλεισµός για δύο (2) έτη, µε αποφάσεις που εκδίδονται αρµοδίως, από 
∆ιαγωνισµούς ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών. 

 
Άρθρο 20 

Κατάρτιση σύµβασης - διάρκεια σύµβασης 
1. Ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία των (10) ηµερών 
χωρίς ο προµηθευτής να παρουσιασθεί, το αρµόδιο όργανο µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο 
και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ του ∆ηµοσίου της εγγύησης χωρίς άλλη διαδικασία 
ή δικαστική ενέργεια. Επίσης µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον 
επόµενο µειοδότη ή την επανάληψη του διαγωνισµού. 
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
συµπεριλαµβανοµένης της διακήρυξης και απόφασης κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου. Τροποποίηση χωρεί µόνο στο µέτρο που δεν επέρχεται ουσιώδης 
αλλοίωση των βασικών παραµέτρων της σύµβασης και δεν ανατρέπεται η οικονοµική 
ισορροπία αυτής. Η απόφαση του οργάνου της αναθέτουσας αρχής, µε τη οποία συναινεί 
στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 
4. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση 
προµηθευτών, πρέπει να καταθέσει και τα έγγραφα νοµιµοποίησης του φυσικού προσώπου 
που θα υπογράψει τη σύµβαση. 
5. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος, πριν 
την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει: 
Α) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 5% επί του ποσού της προσφοράς χωρίς τον ΦΠΑ. 
Υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Β) Ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον συµβολαιογράφου 
περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και µόνο εφόσον δεν λάβει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Νάουσας πιστοποιητικό από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του 
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Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας από το οποίο θα αναφέρονται όλες οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστων των υποψηφίων αναδόχων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.  
6. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της. 
 

Άρθρο 21 

Τρόπος πληρωµής του προµηθευτή 

1) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα, µετά την εκτέλεση του αντίστοιχου 

µέρους της εργασίας, µε χρηµατικό ένταλµα, ύστερα από την ποιοτική παραλαβή της 

εργασίας, από το αρµόδιο όργανο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας και την πιστοποίηση ότι η εργασία στο σύνολό της 

είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, των αναπόσπαστων µερών της 

(προδιαγραφές - προσφορά) και της σύµβασης. 
2) Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από την είσπραξη ή µη της µηνιαίας δόσης που αντιστοιχεί 

στην εκτελεσθείσα εργασία, υποχρεούται να εξοφλεί τα δεδουλευµένα ηµεροµίσθια 
στο απασχολούµενο προσωπικό ανά µήνα, µε δικά του χρήµατα, το αργότερο µέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα, έτσι ώστε να µην κωλύεται η 
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

3) Η τελική εκκαθάριση θα γίνεται µετά τη λήξη της σύµβασης, µε την επιφύλαξη του 
συµψηφισµού κάθε εκκρεµούς αξιώσεως του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας κατά του αναδόχου (όπως µη καταβολή αποδοχών 
στους εργαζόµενους, οι οποίες όµως είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο από το Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας, ή µη εκτέλεσης της 
τακτικής καθαριότητας των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας). 

4) Η τυχόν παρακράτηση χρηµατικών ποσών από τη συνολική αµοιβή του αναδόχου, 
για λόγους που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, δεν αίρει τον αντισυµβατικό 
χαρακτήρα της συµπεριφοράς του αναδόχου και συνεπώς δεν αποκλείει περαιτέρω 
την επιβολή προστίµων, την καταγγελία, την έκπτωση και τον αποκλεισµό, σύµφωνα 
µε την παρούσα διακήρυξη. 

5) Το Κ.Κ.Π.&Α.∆.Νάουσας µέσω δικού του µηχανισµού, θα βεβαιώνει την ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του έργου και µε βάση τη βεβαίωση αυτή ο ανάδοχος θα 
εκδίδει το τιµολόγιο προκειµένου να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής. 

6) Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας διατηρεί το 
δικαίωµα καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα µε τις ανάγκες 
του σε αυξοµείωση κάποιων εργασιών µε αντίστοιχη αυξοµείωση κόστους, εφόσον 
πρόκειται για παρόµοιες εργασίες και χωρίς να υπερβαίνει τον ενδεικτικό συνολικό 
προϋπολογισµό, µετά από έγκριση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η µείωση 
µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η αύξηση µπορεί να φτάσει σε 
ποσοστό έως και 15%, µε µείωση ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται εγκαίρως από την αρµόδια υπηρεσία. Οι 
αυξοµειώσεις θα λαµβάνουν χώρα σε περιπτώσεις που κριθεί από το Ν.Π. αναγκαίο 
και θα υπολογίζονται κατά την προσφορά της αναδόχου, αναλογία τετραγωνικών 
µέτρων και απασχολούµενου εργαζοµένου. 

7) Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση για απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 
της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την Εθνική 

15REQ003368110 2015-11-25

ΑΔΑ: 7ΨΘ6ΟΚΟΟ-Ζ6Ρ



Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων κλπ. 

8) Για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Πρωτόκολλο παραλαβής της επιµέρους εργασίας που απορρέει από τη σύµβαση για το 
διάστηµα που ζητείται η πληρωµή, από την αρµόδια Επιτροπή του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας.  
β. Τιµολόγιο του αναδόχου. 

γ. Η υποβολή από την ανάδοχο των παραστατικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας και της µισθοδοτικής κατάστασης των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν 

ως υπεβλήθη στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα και η οποία θα συµµορφώνεται µε την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 όπως ισχύει σήµερα και καθορίζει τις ελάχιστες αµοιβές των 

εργαζοµένων (Νόµος 4046/2012, παρ. 6 του άρθρου 1) ως δεσµεύεται και δια της 

προσφοράς της η Ανάδοχος, µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί µε βάση το 

τιµολόγιο της Αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

9) Κατά την έναρξη της σύµβασης η ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  την 

καρτέλα πρόσληψης του εκάστοτε εργαζοµένου, προκειµένου να ελέγχεται η 

ταυτότητα των απασχολουµένων και εξουσιοδοτηµένων σε πρόσβαση στους χώρους 

του Ιδρύµατος. 
10) Η ανάδοχος καθαριότητας θα πρέπει να παραδίδει στο Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας αντίγραφο της κατατεθειµένης στην 
Επιθεώρηση Εργασίας ηµερολογιακής κατάστασης των απασχολούµενων, τόσο την 
αρχική όσο και τις τυχόν τροποποιητικές. Επιπρόσθετα ανά τρίµηνο θα πρέπει να 
κατατίθεται στο παραπάνω γραφείο η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) που 
υποβλήθηκε στο ΙΚΑ µαζί µε αντίγραφο πληρωµής των αντίστοιχων ενσήµων. 
Άλλως το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  
διατηρεί το δικαίωµα να µην προωθήσει το ένταλµα προς πληρωµή µέχρι να 
υποβληθούν τα ανωτέρω. 

11)  Η πληρωµή των υπαλλήλων θα γίνεται µέσω αναγνωρισµένου τραπεζικού 
ιδρύµατος το οποίο λειτουργεί µε υποκατάστηµα στη Νάουσα. Επίσης η ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίζει τα εξτραί τραπέζης που αφορούν την µισθοδοσία των 
υπαλλήλων καθαριότητας, προς έλεγχο στο Νοµικό Πρόσωπο.  

12) Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού της αναδόχου. Επίσης, ουδεµία ευθύνη 
φέρει και δε βαρύνεται µε την εκτός επίσηµου ωραρίου απασχολήσεως του 
εργατοτεχνικού προσωπικού. 

 

Άρθρο 22 

Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις 
α) Τον ανάδοχο βαρύνουν: 

1. Όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
2. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου 
του Ν. 3548/07, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 
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δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών.  
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή και είναι 23%. 
 

Άρθρο 23 
Κυρώσεις - έκπτωση 

1) Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση στην παροχή των προβλεπόµενων από τη σύµβαση 
υπηρεσιών οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

2) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

3) Σε περίπτωση µη εκτελέσεως ή ελλιπούς καθαριότητας, η Επιτροπή περικόπτει από 
τον Ανάδοχο το µηνιαίο αντάλλαγµα, ανάλογα µε το ποσοστό της έλλειψης που θα 
διαπιστωθεί. 

4) Επίσης η Επιτροπή θα διαπιστώνει την καθηµερινή παρουσία του προσωπικού. 

Σε περίπτωση απουσίας εργαζοµένου και µη άµεσης αναπλήρωσής του, θα 

επιβάλλεται στην ανάδοχο ποινική ρήτρα πενήντα ΕΥΡΩ (50,00 €) για κάθε ηµέρα 

απουσίας. 
5) Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες 
χωρίς µεταθέσεις. 

6) Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα 
µέλη της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης. 

 

Άρθρο 24 

Ανωτέρα βία 
1) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

προµηθευτή. 
2)  Αν ο προµηθευτής επικαλεσθεί ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά τα οποία συνιστούν την ανωτέρω 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει (στην Επιτροπή ∆ιενεργείας 
του ∆ιαγωνισµού) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3)  Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκοµίσει τα απαραίτητα και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της 
παραπάνω προθεσµίας, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας. 

4)  ∆εν θεωρούνται ανωτέρα βία περιστάσεις που ανάγονται στην σφαίρα ενεργειών του 
προµηθευτή. 
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Άρθρο 25 
Εφαρµοστέο δίκαιο 

Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε 
διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση 
της σύµβασης υπάγεται στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων. 

 
 

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

 
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις των: 
1. Κ.Α.Π.Η. Νάουσας                                                                    (περίπου 460 τ.µ.) 
2. Α΄ ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Νάουσας                               (περίπου 300 τ.µ.) 
3. Β΄ ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Νάουσας                               (περίπου 300 τ.µ.) 
4. Βρεφονηπιακού Σταθµού περιοχής Βάλιας                              (περίπου 840 τ.µ.) 
5. ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Π.Ι.Κ.Π.Α                                 (περίπου 375 τ.µ.) 
6. ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Κοπανού                                    (περίπου 480 τ.µ.) 
7. ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Επισκοπής                                 (περίπου 380 τ.µ.) 
8. ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Ειρηνούπολης                            (περίπου 400 τ.µ.) 
9. ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Μαρίνας                                      (περίπου 400 τ.µ.) 
10. ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Στενηµάχου                                (περίπου 50 τ.µ.) 
και οι αύλειοι χώροι τους. 
Το ηµερολογιακό χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 12 (δώδεκα) µήνες. 
 
Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα παρέχονται ως εξής:  
 
 
Χώροι που θα καθαρίζονται: 
 
1. Αίθουσες νηπίων  
2. Κουζίνες. 
3. ∆ιάδροµοι. 
4. W.C. νηπίων και προσωπικού. 
5. Αποθήκες (τροφίµων, ειδών καθαριότητας και ειδών µη χρησιµοποιούµενου υλικού). 
6. Γραφεία, γραφείο διαχείρισης, αύλειοι χώροι, βεράντες. 
 
 
 
Χρόνος και τρόπος καθαρισµού: 
 

Εργασίες που θα εκτελούνται κάθε µέρα 

1. W.C. νηπίων, και προσωπικού. 
2. Σκούπισµα όλων των χώρων. 
3. Σφουγγάρισµα όλων των χώρων. 
4. Αποκοµιδή σκουπιδιών. 
 
 
Εργασίες που θα εκτελούνται µία φορά εβδοµαδιαία 

 

1. Γενική καθαριότητα γραφείων και W.C. 
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2. Καθάρισµα τζαµιών. 
3. Καθάρισµα µαγειρίων και ντουλαπιών κουζίνας 
4. Καθάρισµα αύλειων χώρων. 
 
Εργασίες που θα εκτελούνται δύο φορές ετησίως 

1. Καθαρισµός κουρτινών. 
2. Γενική καθαριότητα όλων των αποθηκών. 
3. Καθαρισµός σε σώµατα καλοριφέρ, πόρτες και περβάζια. 
4. Καθαρισµός µοκετών - χαλιών 
 

Υλικά καθαρισµού και τεχνικός εξοπλισµός/απαραίτητα µηχανήµατα 
 
Υλικά καθαρισµού 
• Τα υλικά καθαρισµού θα είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους   
• Τα απολυµαντικά προιόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων  
• Όλα τα υλικά καθαριότητας, εκτός των χαρτιών υγείας, θα τα διαθέτει ο ανάδοχος  
 
Τεχνικός εξοπλισµός 
• Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός θα πρέπει να είναι καινούργιος 
• Με αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου ,θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για 
συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που 
είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου 
να είναι απρόσκοπτη. Ο εργοδότης θα προµηθεύει τον ανάδοχο µε τις απαιτούµενες 
ποσότητες χαρτιού υγείας 
• Το προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των 
µηχανηµάτων, των συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.  
 
Απαραίτητα µηχανήµατα 
• Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε κτίριο)  
• Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος (Θα 
χρησιµοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος και 
σφουγγαρίστρες για γραφεία-κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για WC)  
• Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου 
• Υφασµάτινες µάκτρες (dust mop), όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα.  
• Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων, ανθεκτικές, διαφόρων µεγεθών 
• Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής  
• Σκάλα 
• Λάστιχο ποτίσµατος  
• Ξεσκονόπανα 
• Σάρωθρα και φαράσια για τους περιβάλλοντες χώρους και όπου χρειάζεται 
 
Ο χρησιµοποιούµενος τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να πληρεί τους παρακάτω όρους: 
• Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την καθαριότητα 
• Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι πρώτης 
ποιότητας και πλέον κατάλληλα.  
• Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές 
(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου 
• Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι ενεργειακής κλάσης Α  
• Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση 
 

    Το συνεργείο θα απασχολεί καθηµερινά 12 (δώδεκα) άτοµα. 
    Συγκεκριµένα: 
• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του Κ.Α.Π.Η. 
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Νάουσας (ηµέρες απασχόλησης:261, ώρες/ηµέρα:5) 
• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του Α΄ ∆ηµοτικού 

Παιδικού Σταθµού Νάουσας(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) 
• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του Β΄ ∆ηµοτικού 

Παιδικού Σταθµού Νάουσας(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) 
• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του 

Βρεφονηπιακού Σταθµού περιοχής Βάλιας(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) 
• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του ∆ηµοτικού 

Παιδικού Σταθµού ΠΙΚΠΑ(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) 
• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του ∆ηµοτικού 

Παιδικού Σταθµού Κοπανού(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) 
• 2 (δύο) άτοµα θα απασχολούνται καθηµερινά για την καθαριότητα του ∆ηµοτικού 

Παιδικού Σταθµού Επισκοπής, εκ των οποίων το ένα θα απασχολείται καθηµερινά  
όλο το έτος(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) το δεύτερο από 1η 
Σεπτεµβρίου ως 22 ∆εκεµβρίου(ηµέρες απασχόλησης:80, ώρες/ηµέρα:5). 

• 2 (δύο) άτοµα θα απασχολούνται καθηµερινά για την καθαριότητα του ∆ηµοτικού 
Παιδικού Σταθµού Ειρηνούπολης, εκ των οποίων το ένα θα απασχολείται 
καθηµερινά  όλο το έτος(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:5) το δεύτερο από 
1η Σεπτεµβρίου ως 22 ∆εκεµβρίου(ηµέρες απασχόλησης:80, ώρες/ηµέρα:5). 

• 1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του ∆ηµοτικού 
Παιδικού Σταθµού Στενηµάχου(ηµέρες απασχόλησης:216, ώρες/ηµέρα:3). 

•  1 (ένα) άτοµο θα απασχολείται καθηµερινά για την καθαριότητα του ∆ηµοτικού 
Παιδικού Σταθµού Μαρίνας, από 1η Σεπτεµβρίου ως 22 ∆εκεµβρίου(ηµέρες 
απασχόλησης:80, ώρες/ηµέρα:5).  
 
Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών. 

 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών θα καθαρίζονται 

όλο το χρόνο εκτός από το µήνα Αύγουστο και εκτός από 1/2 του µήνα την περίοδο των 
Χριστουγέννων και 1/3 του µήνα την περίοδο του Πάσχα. ∆ηλαδή συνολικά η περίοδος 
εργασίας ανέρχεται σε  216 ηµέρες.   
 

Το Ν.Π. διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής ωραρίου των εργαζοµένων ανάλογα µε τις 
διαµορφούµενες ανάγκες του, χωρίς όµως να γίνεται υπέρβαση του συνόλου ωρών εργασίας 
του προσωπικού. 

 
Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου 
της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π. Η απόφαση αυτή 
παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, 
κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το 
Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  
Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε υπεργολάβο, 
υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και 
ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την 
καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

 
 

Παραλαβή εργασιών  
 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του 
άρθρου  63 παρ 3 του Π∆ 28/80.  
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Πληρωµή 

 

1) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά µήνα, µετά την εκτέλεση του 

αντίστοιχου µέρους της εργασίας, µε χρηµατικό ένταλµα, ύστερα από την 

ποιοτική παραλαβή της εργασίας, από το αρµόδιο όργανο του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας και την πιστοποίηση 

ότι η εργασία στο σύνολό της είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, των 

αναπόσπαστων µερών της (προδιαγραφές - προσφορά) και της σύµβασης. 
2) Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από την είσπραξη ή µη της µηνιαίας δόσης που 

αντιστοιχεί στην εκτελεσθείσα εργασία, υποχρεούται να εξοφλεί τα 
δεδουλευµένα ηµεροµίσθια στο απασχολούµενο προσωπικό ανά µήνα, µε δικά 
του χρήµατα, το αργότερο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα, 
έτσι ώστε να µην κωλύεται η εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

3) Η τελική εκκαθάριση θα γίνεται µετά τη λήξη της σύµβασης, µε την επιφύλαξη 
του συµψηφισµού κάθε εκκρεµούς αξιώσεως του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας κατά του αναδόχου (όπως µη 
καταβολή αποδοχών στους εργαζόµενους, οι οποίες όµως είχαν καταβληθεί στον 
ανάδοχο από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Νάουσας, ή µη εκτέλεσης της τακτικής καθαριότητας των χώρων του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας). 

4) Η τυχόν παρακράτηση χρηµατικών ποσών από τη συνολική αµοιβή του 
αναδόχου, για λόγους που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, δεν αίρει τον 
αντισυµβατικό χαρακτήρα της συµπεριφοράς του αναδόχου και συνεπώς δεν 
αποκλείει περαιτέρω την επιβολή προστίµων, την καταγγελία, την έκπτωση και 
τον αποκλεισµό, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 

5) Το Κ.Κ.Π.&Α.∆.Νάουσας µέσω δικού του µηχανισµού, θα βεβαιώνει την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και µε βάση τη βεβαίωση αυτή ο 
ανάδοχος θα εκδίδει το τιµολόγιο προκειµένου να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα 
πληρωµής. 

6) Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας διατηρεί 
το δικαίωµα καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του σε αυξοµείωση κάποιων εργασιών µε αντίστοιχη αυξοµείωση 
κόστους, εφόσον πρόκειται για παρόµοιες εργασίες και χωρίς να υπερβαίνει τον 
ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό, µετά από έγκριση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. Η µείωση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η 
αύξηση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%, µε µείωση ή αύξηση του 
αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται 
εγκαίρως από την αρµόδια υπηρεσία. Οι αυξοµειώσεις θα λαµβάνουν χώρα σε 
περιπτώσεις που κριθεί από το Ν.Π. αναγκαίο και θα υπολογίζονται κατά την 
προσφορά της αναδόχου, αναλογία τετραγωνικών µέτρων και απασχολούµενου 
εργαζοµένου. 

7) Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση για απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόµιµων αποδοχών, 
οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεποµένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τήρηση 
του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 
εργαζοµένων κλπ. 
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8) Για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α. Πρωτόκολλο παραλαβής της επιµέρους εργασίας που απορρέει από τη σύµβαση για το 
διάστηµα που ζητείται η πληρωµή, από την αρµόδια Επιτροπή του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας.  
β. Τιµολόγιο του αναδόχου. 

γ. Η υποβολή από την ανάδοχο των παραστατικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας και της µισθοδοτικής κατάστασης των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν 

ως υπεβλήθη στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα και η οποία θα συµµορφώνεται µε την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012 όπως ισχύει σήµερα και καθορίζει τις ελάχιστες αµοιβές των 

εργαζοµένων (Νόµος 4046/2012, παρ. 6 του άρθρου 1) ως δεσµεύεται και δια της 

προσφοράς της η Ανάδοχος, µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί µε βάση το 

τιµολόγιο της Αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

9) Κατά την έναρξη της σύµβασης η ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στο Κέντρο 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  την καρτέλα πρόσληψης του 

εκάστοτε εργαζοµένου, προκειµένου να ελέγχεται η ταυτότητα των απασχολουµένων και 

εξουσιοδοτηµένων σε πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύµατος. 
10) Η ανάδοχος καθαριότητας θα πρέπει να παραδίδει στο Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας αντίγραφο της κατατεθειµένης στην 
Επιθεώρηση Εργασίας ηµερολογιακής κατάστασης των απασχολούµενων, τόσο την 
αρχική όσο και τις τυχόν τροποποιητικές. Επιπρόσθετα ανά τρίµηνο θα πρέπει να 
κατατίθεται στο παραπάνω γραφείο η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) που 
υποβλήθηκε στο ΙΚΑ µαζί µε αντίγραφο πληρωµής των αντίστοιχων ενσήµων. Άλλως το 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  διατηρεί το 
δικαίωµα να µην προωθήσει το ένταλµα προς πληρωµή µέχρι να υποβληθούν τα 
ανωτέρω. 
11) Η πληρωµή των υπαλλήλων θα γίνεται µέσω αναγνωρισµένου τραπεζικού ιδρύµατος 
το οποίο λειτουργεί µε υποκατάστηµα στη Νάουσα. Επίσης η ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίζει τα εξτραί τραπέζης που αφορούν την µισθοδοσία των υπαλλήλων 
καθαριότητας, προς έλεγχο στο Νοµικό Πρόσωπο.  
12) Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας  δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αµοιβή του προσωπικού της αναδόχου. Επίσης, ουδεµία ευθύνη φέρει και δε 
βαρύνεται µε την εκτός επίσηµου ωραρίου απασχολήσεως του εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 

 

 

Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις 
α) Τον ανάδοχο βαρύνουν: 

1. Όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
2. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου 
του Ν. 3548/07, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών.  
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Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή και είναι 23%. 

 
Κυρώσεις - έκπτωση 

1. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση στην παροχή των προβλεπόµενων από 
τη σύµβαση υπηρεσιών οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

3. Σε περίπτωση µη εκτελέσεως ή ελλιπούς καθαριότητας, η Επιτροπή περικόπτει 
από τον Ανάδοχο το µηνιαίο αντάλλαγµα, ανάλογα µε το ποσοστό της έλλειψης 
που θα διαπιστωθεί. 

4. Επίσης η Επιτροπή θα διαπιστώνει την καθηµερινή παρουσία του προσωπικού. 

Σε περίπτωση απουσίας εργαζοµένου και µη άµεσης αναπλήρωσής του, θα 

επιβάλλεται στην ανάδοχο ποινική ρήτρα πενήντα ΕΥΡΩ (50,00 €) για κάθε 

ηµέρα απουσίας. 
5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες 
χωρίς µεταθέσεις. 

6. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη 
της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της 
Ένωσης. 

 
 

Τρόπος Πληρωµής 
 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται στο τέλος κάθε µήνα ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το πέρας του πιστοποιηµένου µήνα. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το 
νόµο. 

Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 
Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 

 
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η 
σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.   

 
Ανωτέρα Βία 
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     Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  
     Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι:  
Εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 
σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα 
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο    όρος    περί   ανωτέρας    βίας   εφαρµόζεται    ανάλογα    και    για   τον   εντολέα 
προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Γενικά θέµατα 
• Ο ανάδοχος θα τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή θα καταβάλλει τις 

νόµιµες αποδοχές, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόµενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή από ∆ιαιτητικές 
Αποφάσεις, θα τηρεί το νόµιµο ωράριο, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας αυτών.  

• Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα του προσωπικού που θα 
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και για κάθε ζηµιά ή φθορά που 
θα προξενήσει από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιµοποιηθέντα µέσα καθαρισµού, 
σε βάρος προσώπων, πραγµάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.  

• Το προσωπικό θα φέρει οµοιόµορφη φόρµα εργασίας. 
• Ο ανάδοχος θα αρχίσει την καθαριότητα των κτιρίων µετά την κατακύρωση του 

διαγωνισµού σε αυτόν και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του. 

 
Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του Π∆ 410/95. 
 

∆ηµοσιότητα 
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί: 
Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στις 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», 
στις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες «ΛΑΟΣ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» και 
στην εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΝΕΑ».  
Επίσης θα αναρτηθεί στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 
Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας (www.kkpnaoussas.gr). 
Η προκήρυξη θα υποβληθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
   Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου 
άρθρου του Ν. 3548/07, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 
έξοδα δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε την διαδικασία, µε την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών.  
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   3).Ψηφίζει πίστωση ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι επτά 
λεπτών (92.723,27€) σε βάρος των Κ.Α. 15/6274.00 και 15/6274.01 εξόδων οικ. έτους 2016. 
 
   4).Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Ν.Π. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 
 

Ακροτελεύτια διάταξη 
 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του Κ.Κ.Π.& Α.∆. Νάουσας κατά το έτος 2016, όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 98/2015.                                                                             
 
    Για  το  σκοπό  αυτό  συντάχθηκε  το  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής: 
                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
      Υπογραφή  όπως  στην  αρχή                 Υπογραφές  όπως  στην  αρχή 
             Ακριβές  αντίγραφο 
                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                       
 

 ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ      
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