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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ  ∆ΗΜΟΥ  
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

   
          Πετρούσα  14-3-2012  
 
         Αριθµ. Πρωτ: 167  
 
         Αριθµός Απόφασης: 15 

 
Ταχ. ∆/νση : Πετρούσα ∆ράµας 
(Παιδικός Σταθµός Πετρούσας)   
Ταχ. Κώδικας: 66200  
Πληρ: Τσιτσοπούλου Βασιλική 
Τηλ.: 25220-41840 -41205(φαξ) 
Ηλεκτρ.Ταχυδρ.: kpapros@otenet.gr 

   
 
 

 
 
      ΘΕΜΑ :  «Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο  κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά  για   την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας :  «Καθαριότητα εξωτερικών και 
εσωτερικών χώρων των ακινήτων του ΝΠ∆∆  ∆ήµου Προσοτσάνης»    ενδεικτικού 
προϋπολογισµού  73.800,00 € (µε Φ.Π.Α.), σε βάρος του Κ.Α. 10/6265.01 ». 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. 
Έχοντας υπόψη: 

 
α. Το Π.∆ 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης » 
β. Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆.Κ.Κ. Π.∆.410/95) 
γ. Τους σχετικούς Νόµους και Προεδρικά  ∆ιατάγµατα που εναρµόνισαν την Εθνική Νοµοθεσία µε το 
Κοινοτικό ∆ίκαιο. 
∆. Την αριθµ. 11/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
  Πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο  κατακύρωσης την 
συµφερότερη προσφορά  για   την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας :  «Καθαριότητα 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των ακινήτων του ΝΠ∆∆  ∆ήµου Προσοτσάνης»    ενδεικτικού 
προϋπολογισµού  73.800,00 € (µε Φ.Π.Α.), σε βάρος του Κ.Α. 10/6265.01 των εξόδων του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2012. 
 
 

Η ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο  Κανόνες ∆ηµοσιότητας 
1.1 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση : 1) σε µία τοπική ηµερήσια  ή 

εβδοµαδιαία εφηµερίδα .  
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1.2 Αντίγραφο περίληψης της παρούσας διακήρυξης να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του  
∆ήµου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης . 

1.3 Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων 
θα διατίθενται στους ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της και 
µέχρι δύο (2) ηµέρες προ της διεξαγωγής του διαγωνισµού . 

1.4  Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στο τύπο και τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισµού βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 2ο  Λήψη πληροφοριών 

2.1 Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους διαγωνιζόµενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά  µε τον 
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται  σε αυτούς µέσα σε 
τέσσερις εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 
2.2 Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού , αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
2.3 Για παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης  τηλ.2522041840 (κ. Τσιτσοπούλου Βασιλική) για να  
πάρουν το τεύχος διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο   Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

3.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Παιδικού Σταθµού Πετρούσας  ενώπιον της 
επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  στις 21/3/2012 ηµέρα Τετάρτη µε ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών την  10:00 και ώρα λήξης την 10:30. 
3.2 Οι προσφορές µπορεί  και να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής  
ηµεροµηνίας  υποβολής των προσφορών. Στις περιπτώσεις που οι αποστελλόµενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόµενα παραπάνω δεν λαµβάνονται υπόψη. 
      Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 
 

3.3 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται 
είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή σχετικής αίτησης εντός 
προθεσµίας τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών από λήψη της. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων ( όπως επωνυµία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση 
της πλήρης κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 
αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το έντυπο της ∆ιακήρυξης που 
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό 
αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του 
∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης  διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω ιστοσελίδας του ∆ήµου Προσοτσάνης στη διεύθυνση: www.prosotsani.gr 

 
Άρθρο 4ο  ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 

4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνεταιρισµοί 
και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που εκτελούν ανάλογα έργα σχετικά µε 
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το αντικείµενο του διαγωνισµού  «καθαριότητα των ακινήτων του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης» 
διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και εµπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν 
εκτελέσει ήδη µε επιτυχία ανάλογες εργασίες σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 
Η επιτυχία τους θα βεβαιώνεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης και σχετικών 
βεβαιώσεων από τους Ο.Τ.Α. της Ελλάδας και της αλλοδαπής. 
4.2 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εµπορικό ή 
βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 5ο Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
5.1 Κάθε διαγωνιζόµενος που επιθυµεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει ν’ αποδείξει την 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους 
Νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. 
5.2 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού 
µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Έλληνες  Πολίτες 
Ι. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ποσού 3.000,00 €.(ποσοστό 5% επί  του 
συνολικού προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α.). 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και 
για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.  Το απόσπασµα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ (6) έξι µήνες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος   είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 
αρχή, που Θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/86 στην οποία Θα αναφέρεται: 
Α). Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση του 
δηµοπρατούµενου έργου και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και 
σύµφωνα µε την οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχονται. 
Β). ‘Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό 
πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Γ). Εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νοµικό περιορισµό και το είδος 
του περιορισµού εάν υπόκειται. 
∆). Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό 
εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
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7. Επικυρωµένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς και 
των κατά περίπτωση αδειών από τα οποία θα προκύπτει το νόµιµο δικαίωµα λειτουργίας του και η 
δυνατότητα για την καλή εκτέλεση του έργου. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για τον χρόνο έναρξης εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψουν το ΝΠ∆∆ ακόµα και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών 
(Κυριακές, αργίες, απεργίες κ.λπ.). 
10. α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας 
συµφωνά µε το διεθνές πρότυπο ELOT ΕΝ ISO 9001: 2008  η ισοδύναµο β)Πιστοποιητικό τήρησης 
προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ΟΗSAS  18001:2007 η ισοδύναµο  γ) 
Πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 : 2004 η ισοδύναµο .  
 

β) Αλλοδαποί 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας . 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
3. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται  οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου 
(α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. Στην 
περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση 
στην Ελληνική. 
5.Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν  από ένορκη  δήλωση και για όσους 
δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστική 
ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 
6 . α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για την διαχείριση της ποιότητας 
συµφωνά µε το διεθνές πρότυποELOT ΕΝ ISO 9001: 2008  η ισοδύναµο β)Πιστοποιητικό τήρησης 
προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ΟΗSAS  18001:2007 η ισοδύναµο  γ) 
Πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 : 2004 η ισοδύναµο .  
 

γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β).Υποχρέωση προσκόµισης 
Ποινικού Μητρώου έχει ο Νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας. 
2. ΦΕΚ σύστασης εταιρείας ή ισοδύναµο έγγραφο για. αλλοδαπές εταιρείες. 
3. Για ανώνυµες εταιρείες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπό  τους, αυτός που θα 
καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και 
όπου θα ορίζεται  εκπρόσωπος της εταιρείας για να  φέρει βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφου. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπρόσωπος µε επίδειξη της ταυτότητάς των.  
 

δ) Οι συνεταιρισµοί, ενώσεις, κοινοπραξίες 
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση, 
συνεταιρισµό ή κοινοπραξία. 
2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας. 
3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόµιµα. 
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4. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου 
(α) της παραγράφου αυτής. 
 

Άρθρο 6ο Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
 
6.1 Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει το 
5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού της παρούσης προκήρυξης το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι τρεις χιλιάδες 
ευρώ 3.000,00 €.(ποσοστό 5% επί  του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α.). 
6.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ 
και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.  
Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός 
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
6.3 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα  ακόλουθα: 
1.Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2.Τον εκδότη 
3.Το ΝΠ∆∆  προς τον οποίο θα απευθύνεται  
4. Τον αριθµό της εγγύησης  
5.Το ποσοστό που  καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του έργου και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΝΠ∆∆ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει για 150 ηµέρες  
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών του άρθρου 1.6 . 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από 
απλό έγγραφο του ΝΠ∆∆. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
6.4 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
6.5  Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε, 
µε την κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές 
των υπολοίπων διαγωνιζοµένων (πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή 
του συµφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές 
επιστρέφονται µετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η 
απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.  
6.6 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, αρνηθεί να 
υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.1, ή να εκπληρώσει 
εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο 
∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ, 
οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση 
σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  
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6.7 Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
 

Άρθρο 7ο Προσφορές 
 
7.1 Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σ’ ένα κυρίως φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς: 
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
2. Η επωνυµία του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης. 
3. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος του έργου  
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής συσκευασµένα σε ένα ντοσιέ καλά δεµένο, µε την σειρά που ζητούνται από το ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Προσοτσάνης  για να ελέγχονται εύκολα σε αντιπαράθεση µε την διακήρυξη. 
β. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία τη προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στο κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
γ. Τα Οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 
µέσα στον Κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
όπως αναγράφονται ανωτέρω. 
7.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
7.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν επίσης µαζί µε την τεχνική 
προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής στοιχεία που Θα τοποθετούνται στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. 
1. ∆ήλωση για εκτέλεση ή µη από αυτούς ανάλογων εργασιών µε τις προσφερόµενες που θ’ 
αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους ∆ήµους και τις Κοινότητες και άλλους φορείς εσωτερικού ή 
εξωτερικού που έχουν εκτελέσει. 
2. Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και εµπειρίας ή σχετικές βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές 
από τους Ο.Τ.Α., Οργανισµούς, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 
3. Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική 
δοµή της (µορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λπ.) και οι εµπορικές της 
επιδόσεις. 
4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και η οργάνωση αυτής καθώς και η 
δυνατότητα διάθεσης έµπειρου και εξειδικευµένου προσωπικού για την παροχή καλής 
εκτέλεσης του έργου. 
5. Βιογραφικά σηµειώµατα που βεβαιώνουν την εµπειρία των στελεχών της Επιχείρησης σε 
τέτοια έργα τα οποία συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ή του εργολάβου. 
6. Έκθεση στην οποία θ’ αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά µέσα που θα διατεθούν ο αριθµός 
του προσωπικού οι µέθοδοι του καθαρισµού και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο που θα βοηθήσει 
για να γίνει κατανοητή η δυνατότητα του αναδόχου για εκτέλεση της εργασίας αυτής. 
7. Ρητή αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων εργασιών και 
εξοπλισµών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της σχετικής 
συγγραφής υποχρεώσεων. 
7.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
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7.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του 
τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά 
την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις 
δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν 
της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 
7.6 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
7.7 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και 
µόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσηµα µεταφρασµένα.(εκτός από επισυναπτόµενα  τεχνικά 
φυλλάδια , σχέδια , προσπέκτους που µπορούν να δίνονται στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. ) 
 

Άρθρο 8ο  Προσφερόµενη τιµή 
 
8.1 Με την Προσφορά η τιµή του υπό εκτέλεση έργου δίνεται κατ’ αποκοπή σε ευρώ για εκτέλεση 
εργασιών έως 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης . Στην τιµή περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. όπως αναφέρονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. 
8.2 Η προσφερόµενη συνολική τιµή θ’ αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα δοθεί 
υποχρεωτικά σε Ευρώ. 
8.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του 
έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆. 
 
 

Άρθρο 9ο   Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
9.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για ενενήντα (90) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεπόµενου χρόνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το ΝΠ∆∆ πριν από την λήξη 
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση του ∆Σ για την κατακύρωση της 
δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο 
αναδειγµένος  µειοδότης. 
 

Άρθρο 10ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
 
10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία 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 ∆Σ και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα 
εξής: µε απόφαση του ∆Σ µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού κατά δέκα (10) 
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τουλάχιστον ηµέρες µετά την δηµοσίευση της σχετικής παράτασης στις ίδιες εφηµερίδες που 
δηµοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης. 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε 
αυτόν, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν, 
ενώπιον του ∆Σ κατά την διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το ∆Σ. Ένσταση 
κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
3. Κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση 
του αποτελέσµατος . Η ένσταση εξετάζεται από το ∆Σ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το δέκα (10) 
ηµέρες. 
10.2 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
10.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύµβασης  δεν γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 11ο  Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
 
11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3.1 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη 
παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν 
λόγω χρόνου εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών 
και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
11.2 Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται 
δηµόσια και αρχίζει από αυτή η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς κατά  σειρά παράδοσής τους  και γράφονται  στο πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε 
φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος, 
γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια 
αυτού απ’ όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα 
στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται  µυστικά. Η επιτροπή 
συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων, αποφασίζει δε γι’ 
αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν έχοντας υπόψη την παρούσα  διακήρυξη, την συγγραφή 
υποχρεώσεων και τη σχετική νοµοθεσία 
11.4 Στην συνέχεια δηµόσια ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος 
αποκλεισµού τους,   παραδίδονται σε όσους παρευρίσκονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους µαζί 
µε τον σφραγισµένο  φάκελο  της Οικονοµικής προσφοράς. 
11.5 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή της για το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού  σε επόµενη συνεδρίαση, αφού πρώτα προβεί σε άλλη συνεδρίαση   για 
την τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών. 
11.6 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην τεχνική αξιολόγηση και βαθµολογία 
των προσφορών βάσει των κριτηρίων που συντάχτηκαν στο άρθρο 12 της παρούσης. Προσφορές που 
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες µε 
σχετική αιτιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της διενέργειας του διαγωνισµού 
ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης καθώς και της συγγραφής 
υποχρεώσεων απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
11.7 Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας σε κλειστή συνεδρίαση,  αποφαίνεται περί της αποδοχής 
της ή µη και καταχωρεί το αποτέλεσµα τεχνικής αξιολόγησης στο πρακτικό του διαγωνισµού. 
11.8 Στη συνέχεια, σε νέα δηµόσια συνεδρίαση και παρουσία των διαγωνιζοµένων, ανακοινώνεται το 
αποτέλεσµα Τεχνικής αξιολόγησης και αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των Οικονοµικών 
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προσφορών που έγιναν δεκτές στον διαγωνισµό και γράφονται οι τιµές στο πρακτικό του 
διαγωνισµού, και ανακοινώνονται µεγαλόφωνα. 
11.9 Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις µονογραφές του διαγωνιζόµενου ή που δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που 
είναι αόριστες και δεν µπορούν. να εκτιµηθούν ή περιέχουν σε κάποιο σηµείο ουσιώδεις αποκλίσεις ή 
σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης. 
11.10 Στην συνέχεια το ∆Σ του ΝΠ∆∆  προβαίνει στην ανακοίνωση των οικονοµικών προσφορών και 
στη συνέχεια στην ολοκλήρωση της βαθµολογίας των προσφορών (άρθρο 12 της παρούσης). 
Συµφερότερη προσφορά θα είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης ή 
τον µικρότερο ανοιγµένο συντελεστή δηλαδή τιµή / τεχνική βαθµολογία = Σατ 
11.11 Το ∆Σ του ΝΠ∆∆ µπορεί να ανακηρύξει την κατακύρωση του έργου ή µέρος αυτού, την 
µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων 
της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
11.12 Η  Επιτροπή ∆ιενέργειας σε ανοικτή συνεδρίασή της, την ίδια µέρα ή σε άλλη ηµεροµηνία, η 
οποία γίνεται γνωστή σε όλους τους διαγωνιζόµενους έγκαιρα, ανακοινώνει το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού. 
11.13 Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας καθώς και από τον 
αναδειχθέντα µειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου. 
11.14 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού. 
11.15 Σε περίπτωση που ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται ή µε κάθε 
τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και η εγγύηση συµµετοχής του περιέρχεται στο ΝΠ∆∆  χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος 
διαγωνισµός σε βάρος του µε τους ίδιους όρους της διακήρυξης, µε όλες τις συνέπειες που προβλέπει 
Π.∆. 28/80. 
11.16 Το ∆Σ του ΝΠ∆∆  διατηρεί το δικαίωµα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος να 
διαπιστώσει (µε οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσµατικότερο για να διασφαλιστεί η συµφερότερη 
και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση του έργου), εάν οι µειοδότες έχουν πράγµατι την τεχνική 
υποδοµή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων, εκτέλεση του έργου. 
 

Άρθρο 12ο  Οικονοµική Προσφορά  – τιµές 
 
12.1 Οι προσφορές  ( µε ποινή αποκλεισµού)  θα είναι πλήρης και αναλυτικές και θα αιτιολογούν 
και θα δικαιολογούν πλήρως το προσφερόµενο ποσό  µε αναλυτική αναφορά  
α) στις δαπάνες   χρήσης των µέσων, από το προσωπικό του αναδόχου στα πλαίσια υλοποίησης της 
σύµβασης, β)στο πλήθος του προσωπικού που θα απασχοληθεί κατά βάρδιες γ)στις πάσης φύσεως 
αµοιβές αυτού περιλαµβανοµένων των αργιών και αναπαύσεων  του  
( ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ) , και τέλος σε κάθε άλλο 
στοιχείο για τον έλεγχο και αιτιολόγηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και για την αξιολόγηση των 
προσφορών.  
Κάθε οικονοµική προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαµβάνει πίνακα  ανάλυσής της. Στον πίνακα 
ανάλυσης οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζονται και να αναλύονται διεξοδικά, οι  
δαπάνες  όπως (απαράβατος όρος)  το κόστος εργατικών των προσφεροµένων υπηρεσιών, το 
κόστος των προσφεροµένων µηχανηµάτων - υλικών, κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και το 
συνολικό κόστος της προσφοράς. Το κόστος των εργοδοτικών εισφορών  δε θα πρέπει ( µε ποινή 
αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου νοµίµου.  Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα 
εµφανίζουν την τιµή της προσφερόµενης υπηρεσίας ανά µήνα και συνολικά για   12 (  δώδεκα  ) 
µήνες . 
     Η  οικονοµική προσφορά  έπη ποινή αποκλεισµού θα περιλαµβάνει : 

• Αριθµό εργαζοµένων, ήµερες κ ώρες  εργασίας  
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• Το ύψος του προϋπολογιζόµενου πόσου που αφόρα της πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των 
εργαζοµένων .  

• Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά .  
• Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης στην όποια υπάγονται οι εργαζόµενοι .  
• Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους .  
• Εύλογο εργολαβικό κέρδος  
• Τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων κ δηµοσίου .  
• Αναλυτικό κόστος ανά κτήριο  απαιτούµενων αναλώσιµων υλικών  
• Τα τ.µ των κτιρίων προς καθαρισµό που αναλογούν ανά άτοµο και το σύνολο τους  
• Σύνολο οικονοµικής προσφοράς .   

 
Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση των οικονοµικών προσφορών θεωρείται λίαν ουσιώδης και τονίζεται 
ρητά  ότι οι προσφορές που δεν συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν 
άκυρες και θα απορριφθούν, δεδοµένου ότι αυτές έχουν συνταχθεί βάσει προϋπολογισµού, την 
ακρίβεια του οποίου ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα εγγυηθεί ρητά µε τη σύµβαση. 
Οι προσφερόµενες από τους προµηθευτές  τιµές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ. 
Οι τιµές των προσφορών δε µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε 
τυχόν παρατάσεις της. 
Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών σε ποσοστό επί τις εκατό 23 (%) 
και σε ποσό, θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαµβάνεται στην κύρια τιµή. Η 
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση  των προσφορών . 
Στην τιµή δεν θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.   που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
σύµβασης. 
Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Σηµείωση.  στην οικονοµική προσφορά αν το αναγραφόµενο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού 
συµφωνά µε τις παρεχόµενες  εργατοώρες είναι κάτω του νόµιµου που προβλέπει η σχετική 
νοµοθεσία  ( κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας υπάλληλων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας ) θα έχει σαν αποτέλεσµα την απόρριψη τέτοιων προσφορών. 
 

Άρθρο 13ο  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
13.1 Μετά την υποβολή προσφορών το ΝΠ∆∆ διατηρεί το δικαίωµα υποβολής διευκρινιστικών 
ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους προκειµένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών 
τους (τεχνικού χαρακτήρα) 
13.2 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την από τεχνοοικονοµική άποψη συµφερότερη 
προσφορά. 
13.3 Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής 
υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται  ως 
επουσιώδεις ή επιθυµητοί . 
13.4 Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, βαθµολόγηση και υπολογισµός 
του τελικού βαθµού κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων που θα 
υποβάλλουν οι συµµετέχοντες νόµιµα και σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού. Η αξιολόγηση, 
βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει η κάθε προσφορά θα γίνει µε 
κριτήρια και µεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. 
13.5 Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης βάσει του 
οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά παραδεκτές , ακολουθεί η αξιολόγηση των 
τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται 
από τις επόµενες διαδικασίες αξιολόγησης. 
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13.6 Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη της καλύτερης µε τις 
αντίστοιχες παραµέτρους βαθµολογίας είναι οι εξής: 
α. Προσφερόµενη τιµή από την οποία θα προκύψει το συµφερότερο κόστος για το ΝΠ∆∆: 50% 
β. Οργάνωση διαγωνιζόµενου και πρόγραµµα εργασιών : 30% 
γ. Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από προηγούµενους εργοδότες και εµπειρία σε εργασίες 
καθαρισµού  κτιρίων  : 10 % .  
δ. Εξοπλισµός  : 10% . Απαραίτητος µηχανικός και λοιπός εξοπλισµός .  
     Για κάθε οµάδα η βαθµολόγηση θα είναι 0 έως 10% . 
       Ο γενικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογιών σταθµισµένων  
      µε τους συντελεστές των επιµέρους οµάδων . 
       Κριτήρια βαθµολόγησης (από 0 έως 10). 

1. Προσφερόµενη τιµή 
Άριστα θα λάβει ο πρώτος µειοδότης. Η βαθµολόγηση των προσφορών των υπολοίπων θα γίνεται µε 
την αφαίρεση από το 10 τόσων µονάδων όσων δεκάδων προκύπτουν από τη διαίρεση της τιµής 
προσφοράς του δια της τιµής του µειοδότη π.χ. µειοδότης προσφέρων 40.000 ευρώ = άριστα  
∆εύτερος µειοδότης προσφέρων 50.000 ευρώ δια 40.000 ευρώ =1,25 άρα βαθµολογία 10-1,25 =8,75. 
Τρίτος µειοδότης προσφέρων 56.000 ευρώ δια 40.000 ευρώ =1,4 άρα βαθµολογία 10- 1,4 =8,6 
∆ιευκρινίζεται  ότι όλοι οι υπολογισµοί θα γίνονται  µε ακρίβεια δύο δεκάδων ψηφίων. 

2. Οργάνωση διαγωνιζόµενου κ πρόγραµµα εργασιών   
Αξιολόγηση και η βαθµολογία θα γίνει µε συνεκτίµηση όλων των τεχνικών µέσων που θα διαθέτουν, 
της ποιότητας  του προσωπικού , µεθόδων καθαρισµού την συχνότητα καθαρισµού  κ.λ.π. 
Ο πρώτος θα λάβει βαθµό 10.Οι υπόλοιποι κατά την κρίση της Επιτροπής θα λάβουν ανάλογα 
µικρότερο βαθµό. 
3. Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από προηγούµενους εργοδότες και εµπειρία σε εργασίες 
καθαρισµού κτιρίων. 
Γίνονται  δεκτά πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από προηγούµενους εργοδότες ή συστατικές 
επιστολές των ΟΤΑ, ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και Οργανισµών, Ν.Π.∆.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο. Ελλάδας και 
Χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της καθαριότητας . 
Η εµπειρία κρίνεται βάσει των βιογραφικών σηµειωµάτων των διευθυντών και των στελεχών της 
επιχείρησης του εργολάβου. 
       4. Η επάρκεια του εξοπλισµού αποδεικνύεται από τίτλους ιδιοκτησίας και τιµολόγια αγορών . 
 

Άρθρο 14ο  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

14.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. 
2. Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία που αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 
3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

4. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε όσα ισχύουν 
για την εγγύηση συµµετοχής (παρ.6.3 του άρθρου 6 της παρούσας ). 

5. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο εκτέλεσης του 
συµβατικού αντικειµένου του έργου, προσαυξηµένου κατά δύο (2) µήνες. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική καλή εκτέλεση του έργου. 

14.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
      Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή και περιλαµβάνει 
το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. 
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      Ο υπολογισµός της µηνιαίας αµοιβής του αναδόχου θα γίνει µε τη διαίρεση της  οικονοµικής 
προσφοράς του διαιρουµένης δια του δέκα (10) 
      Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε ένα µήνα µε την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του έργου από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής  
      Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  
      Συγκεκριµένα θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 
Ν.2198/94 και θα χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση. 
      Επίσης παρακρατείται 1,5% επί της συµβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% οµοίως υπέρ 
ΤΠ∆ΚΥ. 
 

14.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η αξιολόγηση της ποσότητας-ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται 
καθηµερινά   από µέλος της αρµόδιας Επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί µε την  κατακυρωτική 
απόφαση.  
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των εργασιών, συντάσσει Πρακτικό µη παραλαβής των 
εργασιών που τυχόν δεν πραγµατοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου που δεν 
εκτελέστηκε) και παραπέµπει το θέµα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και την πρότασή της για 
πιθανές κυρώσεις προς τον ανάδοχο). Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει 
έντονη υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σε 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης 
καθαριότητας του κτιρίου του οποίου την καθαριότητα ανέλαβε ο ανάδοχος και δεν τηρεί τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. 
Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η συµπεριφορά του αναδόχου εφόσον: α) ∆εν χρησιµοποιεί το 
αναγκαίο προσωπικό  β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η αναθέτουσα 
αρχή θέτει µε την σύµβαση και, γ)  Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του κρίνεται 
απαράδεκτη, ελλιπής, κλπ. 
 

14.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Η Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας  θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
προκήρυξη, όσα θα περιληφθούν στη σύµβαση και τις επί µέρους εντολές οδηγίες της αρµόδιας 
επιτροπής.  
Επίσης η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, µετά από πρόταση της Επιτροπής παραλαβής 
και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µη 
καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 
Συγκεκριµένα, για την αποκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, που θα προκληθεί από την πληµµελή 
εκτέλεση του έργου καθαριότητας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή, 
αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των παραλείψεων του, 
παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα 
διπλασιάζεται, διατηρούµενου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του 
αναδόχου εκπτώτου. 
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ηµεροµηνία 
λήξεως του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ηµερησίως για κάθε 
ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας 
αµοιβής του. 
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Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί 
σε απευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, από τον 
έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής, παράλληλα µε την αξίωση για κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 
 

14.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 

την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

4.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού 
και της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.  Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη που 
θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του 
συµβατικού έργου. 

14.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
      Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

14.7  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
      Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύµβασης που θα υπογραφεί.  
      Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια της ∆ράµας.  

Άρθρο 15ο  Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 
 
15.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου µε το ανάλογο προσωπικό εντός της 
προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) 
ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των 
εργασιών σε ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του ΝΠ∆∆. 
15.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δέκα (10) ηµερών πέραν της 
συµβατικής προθεσµίας και την από την υπηρεσία ανακοινωµένη ηµεροµηνία, και µετά την 
διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και 
εφαρµόζονται σι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 
15.3 0 χρόνος έναρξης εκτέλεσής του έργου πρέπει να καθορίζεται και στις οικονοµικές προσφορές 
ρητά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων. 
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Άρθρο 16ο ∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 
 
 Η διάρκεια του έργου ορίζεται  έως 12 µήνες  από την υπογραφή της Σύµβασης, µε δικαίωµα  
παράτασης για άλλους  (2)   δύο     µήνες µετά από απόφαση του ∆Σ  του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   και την σύµφωνη γνώµη του αναδόχου .  
 Είναι δυνατή η προσφυγή από την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων µε 
τον Ανάδοχο, που προβλέπεται στο άρθρο 31, παρ. 4, στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
όταν πρόκειται: 
 
 1) Για συµπληρωµατικές υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην κύρια σύµβαση και οι οποίες 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της κύριας σύµβασης, 
υπό τις προϋποθέσεις ότι αυτές:  
 

�      δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση 
χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα στην Αναθέτουσα Αρχή ή παρά το ότι µπορούν 
να διαχωριστούν από την εκτέλεση της κύριας σύµβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την 
ολοκλήρωση της. 
�      η προϋπολογιζόµενη σωρευτική αξία των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 50% της αξίας της κύριας σύµβασης και  
�      οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται µε τον ίδιο Ανάδοχο.  

 
2) Για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον 
Ανάδοχο της κύριας σύµβασης, υπό τις προϋποθέσεις ότι:  
 

�      οι νέες υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε το βασικό σχέδιο και τη µελέτη της κύριας σύµβασης 
που θα συναφθεί µε βάση τις προβλεπόµενες στην παρούσα ∆ιακήρυξη διαδικασίες.  
�      Ανατίθεται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και εν προκειµένω από το ΝΠ∆∆  ∆ήµου 
Προσοτσάνης. 
�      ∆εν έχει παρέλθει τριετία από την υπογραφή της κύριας σύµβασης. 

 
 Η πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται µε βάση τις 
κοστολογήσεις της αρχικής σύµβασης. Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί 
κοστολόγηση στην αρχική σύµβαση, τότε η πρόσθετη αµοιβή θα προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση 
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
 

Άρθρο 17ο  Μέθοδος υλοποίησης 
 
17.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά του πέρα από το προσωπικό που θα 
χρησιµοποιήσει τη µέθοδο και την οργάνωση για την εκτέλεση των αναφερόµενων ανωτέρω 
εργασιών. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον άριστο καθαρισµό των χώρων εργασίας που αναλαµβάνει. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να απασχολεί τον απαραίτητο αριθµό προσωπικού καθαριότητας 
ώστε οι ζώνες αρµοδιότητας του να εµφανίζουν πολιτισµένη εικόνα καθ’ όλη την χρονική περίοδο 
διάρκειας εκτέλεσης της σύµβασης. 
      Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες  κανόνες υγιεινής, ασφάλειας  
εργαζόµενων και προστασίας του περιβάλλοντος. 
Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 
ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καµιά  περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται στην 
άγνοια των συνθηκών και των αναγκών καθαρισµού των κτιρίων   για περιπτώσεις προβληµάτων ή 
αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εµπειρία και να έχει την ικανότητα οργάνωσης και 
εκτέλεσης παρόµοιων εργασιών. 
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 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε  υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου προς της 
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις περί καθαριότητας. 
 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αµείβεται 
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. 
 Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται εφόσον το ΝΠ∆∆ κρίνει 
ότι δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του συµβατικού έργου (π.χ. µειωµένη απόδοση, ανάρµοστη 
συµπεριφορά). Τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτό το προσωπικό. 
 
Ο αριθµός εργαζοµένων στην καθαριότητα  από τον ανάδοχο κατά ελάχιστο  θα ανέρχεται στα πέντε    
( 5  ) άτοµα    και θα  απασχολούνται συµφωνά µε το πρόγραµµα που θα καταθέσουν οι 
διαγωνιζόµενοι προς αξιολόγηση µετά και την σύµφωνη γνώµη της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού .Οι εργαζόµενοι υπολογίζονται ως παντρεµένοι µε µια τριετία .   
                               

Άρθρο 18ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η προσφερόµενη εργασία της : «Καθαριότητας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των ακινήτων του 
ΝΠ∆∆  ∆ήµου Προσοτσάνης» θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την αριθµ.3/2012 Τεχνική Μελέτη που 
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Προσοτσάνης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.    
   Ο εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του 
παρόντος διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των    
( 73.800,00 € ) περιλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α . 23%.   
 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγµή να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιµο και 
κατόπιν ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολόγησης, την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

Άρθρο 19ο     ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει σε 
ώρες εργασίας του µε την υπαιτιότητα του. Θα  πρέπει να προσκοµίσει εντός 15 ηµερών µετά την 
υπογραφή της σύµβασης, βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισµένος προς τρίτους και θα καλύπτεται µε 
αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο 
αντικείµενο της σύµβασης. 
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλιση 
του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχηµάτων ή 
ζηµιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πράγµατα. Για τα ατυχήµατα ή τις ζηµιές που τυχόν θα συµβούν 
στο πρόσωπο του αναδόχου ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη ενώ ο ανάδοχος 
έχει αποκλειστικά την ευθύνη τόσο την αστική όσο και την ποινική σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. 
  Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισµού έχει υποχρέωση να διαθέτει αυτοκινούµενο (όχι 
ρυµουλκούµενο) βυτιοφόρο - πιεστικό µηχάνηµα υψηλής  πίεσης τουλάχιστον 240 bar και µεταφοράς 
καθαρού νερού τουλάχιστον 700 λίτρων  µε σκοπό την συνεχή εξυπηρέτηση των προσφερόµενων  
εργασιών καθαρισµού του ΝΠ∆∆ . 
       Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το συµβατικό έργο εφόσον απαιτηθεί κατά τις Κυριακές, τις 
αργίες καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον ∆ήµο. 
 Σε περιπτώσεις θεοµηνιών, σεισµών, πληµµύρας κ.λπ. το απασχολούµενο προσωπικό του 
αναδόχου τίθεται αµέσως στη διάθεση της Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ εφόσον αυτή το ζητήσει. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τεθεί στη διάθεση του δήµου αυτοβούλως µε την διαπίστωση της 
θεοµηνίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν 
από τη Σύµβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία . Σε κάθε περίπτωση όµως, ο Ανάδοχος έχει την 
πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη Σύµβαση .Σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας ο υπεργολάβος ευθύνεται σε όλα 
και συµφωνά µε τα οριζόµενα από την παρούσα διακήρυξη .   
 

 
Άρθρο 21ο  Άλλα Στοιχεία 

22.1  Το ΝΠ∆∆ διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην 
περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης 
προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού. 
22.2 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση 
εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και η συγγραφή υποχρεώσεων 
 
 
                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του ∆Σ  
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Μεσονύχτης Κυριάκος 


