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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες συµβούλων 
τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», µε κωδ. MIS 376776, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 -2013», της 
προγραµµατικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει. 
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων. 
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997) περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 
υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 
6. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί 
αναδιοργάνωσης της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
7. Την µε αριθµό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 
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8. Την µε αριθµό 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 18, 
20 και 21 του Ν. 3731/2008 σε θέµατα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού. 
9. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρµογής 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. 
10. Το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 
11. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1939/28-05-2012 Ένταξη της Πράξης: "Υπηρεσίες συµβούλων 
τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας" µε κωδικό MIS 376776 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής" 
12. Την µε αριθµό 298/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας µε θέµα: «Τροποποίηση ή µη του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης- Τεχνικού 
Προγράµµατος και του Προϋπολογισµού έτους 2012»  
13. Την µε αριθµό 299/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας µε θέµα: “Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του ενταγµένου έργου στο ΕΣΠΑ µε τίτλο: 
«Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας»”. 
14. Την µε αριθµό 197/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας µε θέµα: «Έγκριση τευχών και κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την 
εκτέλεση της Πράξης «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας». 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες συµβούλων 
τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», µε Κωδ. MIS 376776, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 -2013», µε τη 
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) συµπεριλαµβανοµένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 09-10-2012 , ηµέρα  Τρίτη και ώρα 11:00,  στην 
έδρα του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας   
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά 

µε συστηµένη επιστολή ή µέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (ΠΛ. ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, 
ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ. 592 00).  
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 
περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 09-10-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,   στα Γραφεία του ∆ήµου  από 
τριµελή Επιτροπή που έχει οριστεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Περίληψη της διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 

• Στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο  
• Αναρτήθηκε δια τοιχοκολλήσεως στα γραφεία του ∆ήµου  
• Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου 
• Αναρτήθηκε στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ   

Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: 
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Παροχή υπηρεσιών 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός (µε δηµοσίευση) µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 

χιλιάδων Ευρώ, € 50.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  

(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ € 40.650,41 / ΦΠΑ : € 9.349,59) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Το Έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και 
από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

∆εκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21-09-2012 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

03-10-2012 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09-10-2012 και ώρα 11:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09-10-2012 και ώρα 11:00 

Ορισµοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και 
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  που θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη 
Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισµού του 
Έργου 

Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου 
του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 
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∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο 
∆ιαγωνισµός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι 
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές 
των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική 
γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισµός Έργου Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του 
Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για 
το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου ως Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύµβαση,  

β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

γ. τη ∆ιακήρυξη. 

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 

Ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έχει ήδη καταρτίσει και δηµοσιοποιήσει στον δικτυακό 
του τόπο (http://www.naoussa.gr/municipality/business-plan/index.htm) το επιχειρησιακό 
του πρόγραµµα για το χρονικό διάστηµα 2012-2014. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος 
λαµβάνεται υπόψη η υλοποίηση µιας σειράς έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα 
επιµέρους τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα – π.χ. ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση, ΕΠ ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση, ΠΕΠ ΚΜ, κοκ – στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Η αξιοποίηση της τεχνικής υποστήριξης από κάποιον εξωτερικό, εξειδικευµένο και έµπειρο 
φορέα στην υλοποίηση επιλεγµένων έργων αποτελεί έναν κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του 
επιχειρησιακού προγράµµατός του ∆ήµου, ο οποίος θα συµβάλλει στην ταχύτερη δυνατή 
απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων των επιµέρους ΕΠ. 

Η σκοπιµότητα του έργου συνοψίζεται κυρίως  

� στην υποβοήθηση των στελεχών και υπηρεσιών του ∆ήµου σε θέµατα τεχνικών 
έργων που χρήζουν ανάγκης εξειδικευµένου εµπειρογνώµονα και  

� στην επιτάχυνση της υλοποίησης των επιλεγµένων έργων.  

A.2 Αντικείµενο Έργου 

Η προτεινόµενη πράξη αφορά στην τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας µε επικουρικές υπηρεσίες συµβούλων για έργα που απαιτούν εξειδικευµένη 
τεχνογνωσία στην υλοποίηση τους, µε απώτερο στόχο την επιτάχυνση της αποπεράτωσής 
τους. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η υποστήριξη του ∆ήµου: 

ΟΜΑ∆Α Α: Σε έργα ενταγµένα σε επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΠ), τα οποία βρίσκονται σε 
φάση εκτέλεσης. Ειδικότερα πρόκειται για τα έργα: 

Α1) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

Α2) ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΕΡΙΑ. 

Συνοπτικά, η υποστήριξη των παραπάνω έργων αφορά στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων-
αναφορών προόδου του φυσικού αντικειµένου και ελέγχου εφαρµογής των προγραµµάτων 
ποιότητας έργων, καθώς και στη δηµιουργία και συνεχή επικαιροποίηση αναλυτικών 
ηµερολογίων εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τα οποία αναµένεται να 
παίξουν καθοριστικό ρόλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις σε σχέση µε την 
υποβολή των επίσηµων δελτίων παρακολούθησης. 

ΟΜΑ∆Α Β: Σε ενταγµένα έργα τα οποία βρίσκονται σε φάση δηµοπράτησης: 

Β1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ. 

Συνοπτικά, η υποστήριξη του παραπάνω έργου αφορά στην προετοιµασία άµεσης 
υλοποίησης του διαγωνισµού της προµήθειας εξοπλισµού. 

ΟΜΑ∆Α Γ: Σε έργα που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν προς χρηµατοδότηση 
σε ΕΠ, τα οποία είναι: 
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Γ1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ. Είναι υπό ένταξη. 

Γ2) ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ. Το έργο αναµένεται 
να υποβληθεί σε πρόσκληση της Ε∆Α ΠΚΜ. 

Συνοπτικά, η υποστήριξη των παραπάνω έργων αφορά στην προετοιµασία, τον έλεγχο και 
στην επικαιροποίηση του φυσικού και οικονοµικού των παραπάνω έργων (όπου αυτό 
απαιτείται), καθώς και στην σύνταξη και τον έλεγχο των απαραίτητων προδιαγραφών και 
µελετών µέχρι τη δηµοπράτησή τους. 

A.2.1 Έργα για τα οποία ο ΣΤΥ θα παρέχει Υπηρεσίες 

Στην συνέχεια, αποτυπώνονται τα έργα για τα οποία ο ΣΤΥ θα κληθεί να παρέχει τις 
υπηρεσίες του. Στη τελευταία στήλη παρουσιάζονται και οι υπηρεσίες που ο ΣΤΥ θα 
παρέχει.   
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A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Ϋ Ε.Π. ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

1 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  4.327.542   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
ΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - 
ΠΕΠ ΚΜ 

4854/23-6-
2010 

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων – αναφορών 
προόδου για τον εξαµηνιαίο έλεγχο προόδου του 
φυσικού αντικειµένου του έργου και εφαρµογής 
του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, καθώς και 
επικαιροποίηση αναλυτικών ηµερολογίων εξέλιξης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τα 
οποία αναµένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο, 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις σε 
σχέση µε την υποβολή των επίσηµων δελτίων 
παρακολούθησης .  

2 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΙΑ 

  3.470.312   
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΠΕΠ ΚΜ 

7444/13-
10-2010 

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων – αναφορών 
προόδου για τον εξαµηνιαίο έλεγχο προόδου του 
φυσικού αντικειµένου του έργου και εφαρµογής 
του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, καθώς και 
επικαιροποίηση αναλυτικών ηµερολογίων εξέλιξης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, τα 
οποία αναµένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο, 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις σε 
σχέση µε την υποβολή των επίσηµων δελτίων 
παρακολούθησης. 

3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

     321.431   ΠΕΠ ΚΜ 
1708/08-
03-2012 

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας 
εξοπλισµού και αναλυτικού πίνακα συµµόρφωσης 
των προσφεροµένων ειδών κάθε προσφοράς µε 
τις απαιτούµενες προδιαγραφές της προµήθειας, 
καθώς και τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας 
υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Π/Ϋ Ε.Π. ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ 
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

  1.512.900   ΕΠΠΕΡΑΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΗ

ΚΕ 
29/10/2011 

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας 
εξοπλισµού και αναλυτικού πίνακα συµµόρφωσης 
των προσφεροµένων ειδών µε τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές της προµήθειας, καθώς και 
τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας υλοποίησης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

  1.600.000   ΠΕΠ ΚΜ 
ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ  

Προπαρασκευαστική τεχνικοοικονοµική µελέτη για 
την διασφάλιση χρηµατοδότησης του έργου και 
µελέτη σκοπιµότητας-βιωσιµότητας. Σύνταξη 
τεχνικής έκθεσης προσαρµογής της οριστικής 
τεχνικής µελέτης κατασκευής του ΣΜΑ στις 
υποδείξεις της αρµόδιας Μονάδας Ελέγχου της 
Ε∆Α ΠΚΜ και τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας 
υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το υποέργο 
προµήθειας εξοπλισµού µεταφόρτωσης και 
αναλυτικού πίνακα συµµόρφωσης των 
προσφεροµένων ειδών κάθε προσφοράς µε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές της προµήθειας, 
καθώς και τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας 
υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Σύνταξη τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών 
για τα υποστηριστικά υποέργα του ΣΜΑ 
(βελτίωση έργων οδού πρόσβασης, αγωγός 
µεταφοράς νερού για την υδροδότηση του 
σταθµού). 
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A.2.2 Παραδοτέα Συµβούλου 

Π1. Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων µελετών για τον εξαµηνιαίο έλεγχο προόδου του φυσικού 
αντικειµένου του έργου και εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου για το έργο 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Π2. Μελέτη τεχνικοοικονοµικών δεδοµένων για το έργο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Π3. Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για τον εξαµηνιαίο έλεγχο προόδου του φυσικού 
αντικειµένου του έργου και εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου για το έργο 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΙΑ  

Π4. Μελέτη τεχνικοοικονοµικών δεδοµένων για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΙΑ». 

Π5. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας εξοπλισµού και αναλυτικών πινάκων 
συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»  

Π6. Τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ». 

Π7. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας εξοπλισµού και αναλυτικών πινάκων 
συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Π8. Τεχνική έκθεσης προετοιµασίας υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ». 

Π9. Προπαρασκευαστική τεχνικοοικονοµική µελέτη για τη διασφάλιση χρηµατοδότησης του 
έργου και µελέτη σκοπιµότητας-βιωσιµότητας, για το έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Π10. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης προσαρµογής της οριστικής τεχνικής µελέτης του υποέργου 
κατασκευής του ΣΜΑ στις υποδείξεις της αρµόδιας Μονάδας Ελέγχου της Ε∆Α ΠΚΜ και 
τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο 
«ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ». 

Π11. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το υποέργο προµήθειας εξοπλισµού 
µεταφόρτωσης και αναλυτικών πινάκων συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές 
της προµήθειας, καθώς και τεχνικής έκθεσης προετοιµασίας υλοποίησης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για το έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ». 

Π12. Σύνταξη τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών για τα υποστηρικτικά υποέργα του 
ΣΜΑ (βελτίωση έργων οδού πρόσβασης, αγωγός µεταφοράς νερού για την υδροδότηση του 
σταθµού) για το έργο «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ∆ΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ». 

Π13. Τριµηνιαία Έκθεση Προόδου του Συνόλου του Έργου του Συµβούλου 
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A.3 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

A.3.1 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης.  

A.3.2 Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχήµα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και 
υλοποίηση του Έργου, το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ (Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής 
Έργου). 

Ο ∆ήµος θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο 
Ανάδοχος.  

A.3.2.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα 
αναλάβουν τους ρόλους: 

- του Υπεύθυνου Έργου 

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριµένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:  

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης 

- να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν 

- να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και ο ανθρωποχρόνος που θα 
αφιερώσουν. 

A.3.2.2 Μέλη Οµάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της 
Οµάδας Έργου. 

Συγκεκριµένα για τα Μέλη της Οµάδας Έργου: 

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης 

- να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν 

- να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και ο ανθρωποχρόνος που θα 
αφιερώσουν. 
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A.3.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου  

Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα υπογραφεί µε 
τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα του ∆ήµου. 

A.3.4 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου  

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 
Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) 
ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του 
παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει 
κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία 
περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το 
συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες 
προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στο ∆ήµο πέντε (5) ηµέρες από τη 
γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  
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B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

B.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης 
(ΣΤΥ) για συγχρηµατοδοτούµενα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται να υλοποιηθούν 
από το ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων. ∆εν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη" (Άξονας Προτεραιότητας "10 - 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ΠΚΜ-Π∆Μ"), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από 
Εθνικούς Πόρους. 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και 
συγκεκριµένα τον κωδικό πράξης 2012ΣΕ01980191.  

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ, € 
50.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  

(Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ € 40.650,41 / ΦΠΑ : € 9.349,59) 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

- Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  
- ∆ιεύθυνση έδρας του ∆ήµου : ΠΛ. ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ. 592 00 
- Τηλέφωνο : 00 30 2332350300 
- Fax : 00 30 2332024260 
- E-mail : info@naoussa.gr 
- Πληροφορίες : κα Κάρτα Μαρία 

B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης 
διενέργειάς του. 
 

B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο  

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.naoussa.gr)  
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B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 09-10-2012 και ώρα 11.00 στην 
έδρα του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας., ΠΛ. ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ. 592 00. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

B.1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
∆ιακήρυξης µέχρι και την 03-10-2012. 

Ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες 
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, το αργότερο τρεις (3) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας, Υπόψη κα Κάρτα Μαρία. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: karta@naoussa.gr χωρίς όµως η 
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 
ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται παραπάνω.  

Ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν 
υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
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B.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

B.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νοµικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισµοί, ηµεδαπά ή αλλοδαπά που: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 

σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 

την Ε.Ε. ή 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 

κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης  χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 

χωρών 

και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.2.2 έως Β.2.7. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο όσοι παρέλαβαν επίσηµα την προκήρυξη από το ∆ήµο 

Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

B.2.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να 

συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους 

παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει 

τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο 

περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

- στην παράγραφο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης 

της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 

 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 οι οποίες θα φέρουν 

το γνήσιο της υπογραφής και στις οποίες α) θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και β) ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της προσφοράς του: 

Α: 

1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του 
από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 
60/2007.  

2. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής 

εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής 

κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις 

3. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο 

αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι 

είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 

ειδικό επάγγελµα τους) κατά την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο. 

4. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη 

σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 

επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

5. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο 

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

Β: 

1. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε 

σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα 

2. δεν έχει κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος 

από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα 

3. δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του 

από την οποία να προκύπτει αποκλεισµός του από τους 

διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4. δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή υπό διαδικασία θέσης σε 

συνδιαλλαγή 

Γ: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της  

2. παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για 

απόφαση του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, 

µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού 

 

Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλουν  

1. οι διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. 

ή Ε.Π.Ε.,  

2. ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

3. ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων 

είναι Συνεταιρισµός,  

σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι 

εκπρόσωποί του 

3.  Tα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους, και συγκεκριµένα : 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο 

οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί τροποποιήσεων καταστατικού /  µη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 

4. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ 

εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

5. Πρακτικό ∆.Σ για τις Α.Ε ή πρακτικό της συνέλευσης των 

εταίρων για τις Ε.Π.Ε περί έγκρισης συµµετοχής στο 

διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 

ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και 

τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 

ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, κάτοικος Αθηνών και 

γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6. Βεβαίωση Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (προκειµένου για 

Α.Ε) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειµένου για Ε.Π.Ε) 

περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε : 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα 

τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά από τα αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού 

3. Έγγραφο του Νοµίµου Εκπροσώπου περί έγκρισης 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 

από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του 

διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, κάτοικος 

Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως 

αντίκλητος, 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν 

απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό αρµοδίου 

οργάνου για τη συµµετοχής τους στον παρόντα διαγωνισµό και 

το διορισµό του νόµιµου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται για 

το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους). 

 

B.2.3 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να 

καταθέσει εντός δέκα (10) ηµερολογιακών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο 

«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά 

περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 
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2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει 

τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 

περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

B.2.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί 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. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. 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. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 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. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

5.  

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 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού.  

6.  

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. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 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 πιστοποιεί 

την εγγραφή του Αναδόχου κατά την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος 

µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

 

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». 

B.2.3.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 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. 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. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση 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 του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 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 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

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 (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

5.  

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.  

ΝΑΙ   

6.  

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. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 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 πιστοποιεί 

της εγγραφή του Αναδόχου κατά την ηµέρα υποβολής της 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος 

µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

 

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 ∆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 θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.3.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 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. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. 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.  

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 

να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ   

5.  

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.  

ΝΑΙ   

6.  

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. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 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 πιστοποιεί 

την εγγραφή του Αναδόχου κατά την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος 

µέχρι την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

1. ΝΑΙ   

 

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». 
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B.2.3.4 Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των 

προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για 

τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα 

έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

2.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί 

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. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. 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. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 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. 

ΝΑΙ   

5.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 

να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ   

6.  

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. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.  

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

 

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». 

B.2.3.5 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 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. 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 του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση 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 του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4.  

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.  

ΝΑΙ   

5.  

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. 

ΝΑΙ   

6.  

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. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 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 πιστοποιεί την 

εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου κατά την ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι   την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

 

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 
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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». 

B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά (Συµµετοχής ή/και 

Κατακύρωσης), ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ 

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 

πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

2.  

Στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής να περιέχεται πράξη του 

αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή 

του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

− στο ∆ιαγωνισµό. 

ΝΑΙ   

3.  

Στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής να περιέχεται 

συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

όπου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος 

του Έργου και το ποσοστό (όχι απόλυτη τιµή) του 

συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος 

της ένωσης/κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό 

και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό 

και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

 

B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από το ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας να περιβληθεί 

ιδιαίτερη νοµική µορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που 

του ανατεθεί το Έργο. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και 

όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 

εξετασθεί από το ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο 

∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε 

προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

 

B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα 
σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
στο ∆ιαγωνισµό: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριµένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να:  

• συµπεριλαµβάνει στην οργανωτική του δοµή οντότητες (όπως ενδεικτικά Τµήµατα, 
Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα τη ∆ιαχείριση Έργων, την Παροχή Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών ή ισοδύναµες αρµοδιότητες 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα 
ακόλουθαL στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή 
- τοµείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες. 

µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την 
ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 
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1.2 Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών του αναφορικά µε την παροχή υποστηρικτικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο  σε ισχύ.  
1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυµία Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 

∆ήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα στην 
υλοποίηση έργων αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας µε το υπό ανάθεση Έργο. 

Συγκεκριµένα απαιτείται να έχει υλοποιήσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, συναφή 
Έργα, συνολικού προϋπολογισµού (αθροιστικά) τουλάχιστον 200.000 €, αλλά και ευρύτερα έργα, 
συνολικού προϋπολογισµού (αθροιστικά) τουλάχιστον 500.000 €, τα οποία µεµονωµένα ή και 
συνδυαστικά να καλύπτουν όλα τα ακόλουθα πεδία: 

� παροχή µελετητικών υπηρεσιών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα (ΕΣΠΑ, Γ’ ΚΠΣ, Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες κλπ.) 

� παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα (ΕΣΠΑ, Γ’ ΚΠΣ, Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες κλπ.) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης: 

 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα 
πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή µε το υπό ανάθεση Έργο. 

O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής) να έχει υλοποιήσει 3 
συναφή έργα.  

Συναφές Έργο θεωρείται ένα Έργο όταν παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:  

1)  Ανάλογο προϋπολογισµό µε τον προκηρυσσόµενο. 

2) Συναφές φυσικό αντικείµενο  

3) Έχει αποδέκτες φορείς που αποτελούν τελικούς δικαιούχους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο Υπόδειγµα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤ�
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι
σµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµ/νία�) 
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Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας 

Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

3. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελµατικού τύπου δεξιότητες για την ανάληψη 
του Έργου. Συγκεκριµένα απαιτείται: 

1. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) όπως περιγράφεται στην συνέχεια  
2. να διατεθούν στην Οµάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες:  

� ένας (1) Επιστήµονα ΠΕ Περιβάλλοντος µε τα εξής προσόντα: 
� Εξειδίκευση σε θέµατα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων & Υδατικών Πόρων 
� Εµπειρία στο τοµέα των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Το συγκεκριµένο στέλεχος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει διαθεσιµότητα για καθηµερινή επί τόπου 
παρουσία στα γραφεία του ∆ήµου όποτε του ζητείται.  

� ένας (1) Επιστήµονα ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός) µε τα 
εξής προσόντα: 

� Εξειδίκευση στη ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων 
� Εµπειρία στην εκπόνηση τεχνικών µελετών. 

Το συγκεκριµένο στέλεχος του Αναδόχου θα πρέπει να έχει διαθεσιµότητα για καθηµερινή επί τόπου 
παρουσία στα γραφεία του ∆ήµου όποτε του ζητείται.  

Ένα από τα δύο παραπάνω στελέχη θα πρέπει να έχει το ρόλο του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

� ένας (1) Υπεύθυνος για τη διαχειριστική παρακολούθηση των έργων µε τα εξής 
προσόντα: 

� πτυχίο θετικών επιστηµών 
� πενταετή (5) εµπειρία στη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων  

� ένας (1) Υπεύθυνος για την οικονοµική παρακολούθηση των έργων µε τα εξής 
προσόντα: 

� πτυχίο οικονοµικών επιστηµών  
� διετή (2)  εµπειρία στην οικονοµική παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων 

Μέλη Οµάδας Έργου 

• Πτυχίο ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος  
• Εµπειρία σε έργα Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για φορείς – τελικούς δικαιούχους 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων   
Υπεύθυνος Έργου 

• Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος στο πεδίο των θετικών επιστηµών. 
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
• 10ετής τουλάχιστον αποδεδειγµένη εµπειρία στη διαχείριση έργων ως Σύµβουλος Τεχνικής 

Υποστήριξης   
3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 

σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
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Α/

Α 

Εταιρία (σε 

περίπτωση Ένωσης 

L Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 

Μέλους Οµάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα 

Έργου - Θέση στο 

σχήµα υλοποίησης 

Ανθρωποµή

νες 

Ποσοστό 

συµµετοχ

ής* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην 

Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:  

Α/

Α 

Επωνυµία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο 

Μέλους Οµάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα 

Έργου – Θέση στο 

σχήµα υλοποίησης 

Ανθρωποµή

Lες 

Ποσοστό 

συµµετο

χής*L(

%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην 

Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/

Α 
Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα 

Έργου – Θέση στο 

σχήµα υλοποίησης 

Ανθρωποµή

νες 

Ποσοστό 

συµµετοχ

ής* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των 

συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών (άθροισµα των µερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 

συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο 

Μέρος C της ∆ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 

πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις 
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απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συµµετέχει στην 

οµάδα Έργου . 

4. Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011)  
µεγαλύτερο από το 300%  του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού του Έργου. 

4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 
(2009,2010,2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή ∆ήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισµών. 

B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ). 

Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ, 
€ 2.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

1. 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 του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό 
το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ 
ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει 
το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί 
να υπογράψει τη Σύµβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύµβασης- την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής 
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης 
της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα 
µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι 
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
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B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 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. Οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή 
µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του 
∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ∆ήµο Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας µέχρι την προηγουµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ∆ήµο Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας έγκαιρα.  

Ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή 
της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και 
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.1. Τα δικαιολογητικά 
θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.3.  

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  
 
Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο  
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- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο  σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), εκτός των τεχνικών 
φυλλαδίων  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
Οικονοµική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD)  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«…………………………..» 
 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ……………….. 

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 
του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 
η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν 
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  
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Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των 
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια 
Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, 
σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  

B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆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 τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2. 

B.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει την αναλυτική του πρόταση για την υλοποίηση του αντικειµένου του 
έργου όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Α.3 της παρούσας. 

B.3.2.2.1 Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου 

Η Ενότητα αυτή θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής: 

1. Ολοκληρωµένη αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου για το Έργο 

2. Μεθοδολογία για την υλοποίηση κάθε Φάσης του Έργου (τεχνικές, εργαλεία, 
συνεργασίες κλπ.). 

3. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου µε σαφείς αναφορές στους χρόνους 
ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων. 

4. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. C.3). 
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B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες 
από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο Ηρωικής 
Πόλεως Νάουσας πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη τριών (3) µηνών. 

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.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε 
δικαιώµατος για κατακύρωση. 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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. 

B.3.5 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα 
εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό, µε το 
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται 
στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι οι τελικές 
τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές 
εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Προσφερόµενο είδος που αναφέρεται στην Οικονοµική 
Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή µονάδας.  
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Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4). 

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. 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. 
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B.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 

B.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή κατά την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 
φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, µε την εξής διαδικασία: 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά φύλλο. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται. 
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

3. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει µόνο ως προς την αριθµητική 
πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά 
Συµµετοχής. Ανάλογα µε τον αριθµό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρµόδια 
Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των 
ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενη 
συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής µέσω της εξέτασης του 
περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται 
στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να 
καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών 
Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα 
δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 
επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν 
αποδεκτές για συµµετοχή στο διαγωνισµό (βάσει των δικαιολογητικών Συµµετοχής) 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι 
Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών Συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του κατά φύλλο. 

7. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και 
εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε 
µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια 
απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των 
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Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική 
Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών 
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την 
αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα 
Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως 
επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του κατά φύλλο. 

10. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή 
συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα 
σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του 
διαγωνισµού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του Έργου, 
επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 
Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή  σε κλειστές 
συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού 
της. 

13. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση 
µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους 
επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια 
Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της 
Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναµετάδοσης.  

14. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρµόδια Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο 
(2) όµοια αντίτυπα. 

 

Σηµείωση: 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και 
των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 



∆ιακήρυξη Πρόχειρου (µε δηµοσίευση) ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου 

Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» 

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 43 - 55 
 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο 
Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών. 

B.4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
Προσφορά. 

Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 

Λi = (90) * ( Βi / Βmax ) + (10) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθµολόγηση των 
τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου σε δύο (2) αντίτυπα. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας επικρατέστερη είναι η προσφορά µε τη µεγαλύτερη τεχνική βαθµολογία. 
Αν και οι τεχνικές βαθµολογίες είναι ίδιες τότε διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων 
των υποψηφίων Αναδόχων.  

B.4.1.3 Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.4.1.4. 

Ο βαθµός κάθε κριτηρίου είναι ακέραιος αριθµός και έχει ελάχιστη τιµή το µηδέν (0) και ανώτερη 

το δέκα (10). Οι βαθµοί που µπορεί να πάρει το κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι: 

0:  όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, 

1 – 4: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, 
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5 - 8: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, 

9 – 10: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

• απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν 

υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

• ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της δεν καλύπτει τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου 

• ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της καλύπτει 

επαρκώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου 

• εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει 

επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το έργο.     

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 

βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

B.4.1.4 Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 

θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

1 Κάλυψη Τιθέµενων Προδιαγραφών και Απαιτήσεων 80% 

1.1 Κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
συµφωνία της πρότασης µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

25% 

1.2 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκµηρίωση 25% 

1.3 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (οργάνωση, εργαλεία, 
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα) 

30% 

2 Οργάνωση του Έργου 20% 

2.1 Προγραµµατισµός, οργάνωση και παρακολούθησης του έργου 10% 
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2.2 Επάρκεια και αποτελεσµατικότητα προτεινόµενης οργανωτικής 

και διοικητικής δοµής / διασφάλιση καλής εκτέλεσης του 

έργου 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

B.4.1.5 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης των 
Προσφορών, µε Απόφαση του ∆ήµου., ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός, καλείται να υποβάλλει στο ∆ήµο, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. B.3.2.4 
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από 
αρµόδια Επιτροπή.  
 
Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. 
 
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο 
του ∆ήµου, το οποίο αποφαίνεται µε σχετική του απόφαση και µε µέριµνά του γνωστοποιείται 
στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι 
έχουν υποβάλλει παραδεκτή οικονοµική προσφορά 
 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως 
τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να υποβάλλει τα απαραίτητα 
∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης, τα οποία θα είναι 
σύµφωνα µε την επιστολή της πρόσκλησης. 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται 
η διαδικασία ως ανωτέρω. 

B.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου, 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 οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ. Β.2.2 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 
της παρ. Β.2.6 

3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

4. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 
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5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε 
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 

8. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το κόστος (οικονοµική προσφορά) 
είναι µικρότερο του 90% του προϋπολογισµού του έργου 

9. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε µερικό ή 
γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

10. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 

B.4.3 Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές 

Οι ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Π.∆. 28/80 (Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας - Υποβολή Πρακτικού).  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης θα πρέπει να προσκοµιστεί παράβολο κατάθεσης ποσού 
ίσου µε 1.000,00 €. 

B.4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς,. Η 
κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και 
στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ∆ήµο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 
δηµιουργεί καµία δέσµευση για το ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  

3. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται 
στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της 
Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. 
Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του 
Προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στην Αναθέτουσα Αρχή της σύµφωνης 
γνώµης των αρµόδιων οργάνων για τη διαδικασία ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής 
Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και 
να καταπέσει υπέρ του ∆ήµου η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε 
αυτήν την περίπτωση ο ∆ήµος αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά 
κατάταξης διαγωνιζόµενο.  

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. C.1.2). 

7. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύµβαση, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των 
υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

8. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.  

9. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών 
στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, και του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου δηµοσίων 
συµβάσεων. 

B.5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 

Η πληρωµή θα γίνει σε έξι (6) δόσεις, ως ακολούθως: 
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α) ποσοστό 75% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που 

αντιστοιχούν στην οριστική παραλαβή αντίστοιχα πέντε (5) τριµηνιαίων εκθέσεων, 

β) ποσοστό 25% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε την ολοκλήρωση και οριστική 

παραλαβή του έργου  

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωµής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης, µε βάση τα ορόσηµα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εκάστοτε πληρωµή δεν θα υπερβαίνει το αντικείµενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. Για την 
τροποποίηση αυτή απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου. 

B.5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα ενεργειών 
στο ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν 
αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις 
στην ΕΠΠΕ η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την ΕΠΠΕ υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε 
την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, 
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας 
κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ∆ήµου ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ∆ήµος δύναται να ζητήσει 
την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση του ∆ήµου και µόνο µε 
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το 
∆ήµο εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την 
αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 
τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
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διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους τουλάχιστον ίδιας  
εµπειρίας και προσόντων  µε τους αποχωρήσαντες και µετά από έγκριση του ∆ήµου  

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του ∆ήµου. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ∆ήµου, η οποία 
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στο ∆ήµο τα 
σχετικά  συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών 
σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε ο ∆ήµος συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά 
πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, 
σε περίπτωση που, για λόγους  που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο 
τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός 
κλπ.) ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

9. 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 στο ∆ήµο τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

10. Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο ∆ήµος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

B.5.4 Πνευµατικά δικαιώµατα 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, 
που µπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκµεταλλεύονται (όχι εµπορικά).  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του ∆ήµου κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο 
∆ήµο κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης.  

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας  µεταβιβάζονται από 
τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στο ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

B.5.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο Ανάδοχος και ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
Σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
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∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 
κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 



∆ιακήρυξη Πρόχειρου (µε δηµοσίευση) ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

ΠΛ. ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ. 592 00 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) εργάσιµε ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… 

(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή  σας, µε την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.         

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 



∆ιακήρυξη Πρόχειρου (µε δηµοσίευση) ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου 

Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ήµο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

ΠΛ. ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ. 592 00 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ……… 

 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά 
στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)  …………. µε αντικείµενο 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε 
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

  



∆ιακήρυξη Πρόχειρου (µε δηµοσίευση) ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου 
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C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

 



∆ιακήρυξη Πρόχειρου (µε δηµοσίευση) ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 54 - 55 
 

 

Έργο Εργοδότης Θέση
1
 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος 
(από - έως) Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                           

1
  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 



∆ιακήρυξη Πρόχειρου (µε δηµοσίευση) ∆ιαγωνισµού για το Έργο  «Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξης ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» 
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C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

C.3.1.1 Υπηρεσίες Συµβούλου  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποµήνες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C.3.1.2 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

C.3.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Υπηρεσίες Συµβούλου    

2 Άλλες δαπάνες    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 


