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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      Νάοςζα: 24/5/2016  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                                           Aπ.ππυη: 10364 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ                                        
 

Πιεξνθνξίεο: θ.Bαηαληδή Αζελά  

Σει:2332350367 

Fax:2332024260 

e-mail:vatantzi@naoussas.gr,lapavitsas@naoussa.gr 

 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

με κπιηήπιο αξιολόγηζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή, για ηην καθαπιόηηηα ηυν σώπυν ηος ΓΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ», για ένα (1) έηορ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

Δίδορ Τπηπεζίαρ: Καζαξηφηεηα 

Σαξινόμηζη καηά CPV (κύπιο ανηικείμενο): 90911200-8 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

Ο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (107.053,23€) εθαηφ επηά 

ρηιηάδεο  πελήληα ηξεηο  επξψ  θαη είθνζη ηξία ιεπηά   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (87.035,15€ 

άλεπ ΦΠΑ + 20.018,08€ ΦΠΑ 23%) πνπ ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 02.00.6117.002  πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2016 θαη  ηνπ αληίζηνηρνπ  2017 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ημεπομηνία: 07/6/2016                     Ημέπα:Σπίηη                        Ώπα: 15:00μ.μ.            

Έληππε πξνζθνξά: Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ήηνη έσο 

ηηο  10/6/2016 , εκέξα Παξαζθεπή, ψξα 15:00κ.κ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ημεπομηνία: 13/6/2016                   Ημέπα: Γεςηέπα                           Ώπα: 10:00π.μ.            

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ζα γίλεη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. ζηηο 13/6/2016, εκέξα Γεπηέξα   ψξα 

Διιάδαο 10:00 π.κ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: Η σαμηλόηεπη ηιμή 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο ζην Σεχρνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (http://www.et.gr) 

27/5/2016 

εκέξα Παξαζθεπή 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο 

ζηνλ Διιεληθφ ηχπν: 

Α) 2 εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο  

Β) 2 εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο θαη 

Γ) 1 εβδνκαδηαία ηνπηθή  εθεκεξίδα 

 

 

Α)27/5/2016 εκέξα  Παξαζθεπή 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ θαη  ΖΥΩ 

ΣΩΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ 

Β) 27/5/2016 εκέξα  Παξαζθεπή 

εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο 

ΛΑΟ θαη ΖΜΔΡΖΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ   

  

Γ) 28/5/2016  εκέξα άββαην 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

http://www.et.gr/
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ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ αλάξηεζεο δηαθήξπμεο ζηε 

Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ  ΔΖΓΖ. 

28/5/2016      εκέξα  άββαην 

 

 

    Ο Γήμαπσορ  

   Έρνληαο ππφςε: 

 

 Σνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247 Α’) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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

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

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

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

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

 ην Ν. 2286/1995 (Α'19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

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

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

ηνπ Ν.3536/07 

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

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

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

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

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

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

«Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο». 

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

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ΦΔΚ 115, Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο 

ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο» (ΦΔΚ 

88, Α'). 

 ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α'160) 

θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 157 απηνχ ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο. 

 ηνπ Ν. 4152/2013 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο λφκσλ 4046,4093/2012 θαη 4127/2013»(Α 

107). 

 ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

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

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

 ηνπ Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015» (Α' 226), 

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

δηαηάμεηο». 

 ηνπ Ν. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016 - Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» (Α'222), 

 ηνπ Ν. 4111/2013 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4093/2012, θχξσζε 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Έγθξηζεο ησλ ρεδίσλ ησλ πκβάζεσλ 
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Σξνπνπνίεζεο ηεο Κχξηαο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο θαη άιιεο επείγνπζεο 

δηαηάμεηο» (Α' 18) 

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

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

318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

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

 ηνπ ΠΓ 150/2001 «Πξνζαξκνγή ζηελ νδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο» 

 ηνπ Ν. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

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

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

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

δηαθεξχμεσλ……βαξχλεη ηνλ αλάδνρν”.  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006 

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

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

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

 ηελ ππ. αξ. 110/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 ηελ κε αξ.πξση.1079/19-5-2016 κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ  

 ηελ ππ.αξ. 95 /2016  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 Σα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα 

 

Πξνθεξχζζεη 

Αλνηθηφ ηαθηηθφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

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

(107.053,23€) εθαηφ επηά  ρηιηάδσλ πελήληα  ηξηψλ επξψ θαη είθνζη ηξηψλ ιεπηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%, κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή 

Αλαδφρνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

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

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

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

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

αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5- 2013) φπσο ηζρχεη θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 

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

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζηελ δηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr.  

   Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ζε δχν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο ηεο Βέξνηαο, ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο 

Νάνπζαο   ζε δχν  εθεκεξίδεο νηθνλνκηθέο  θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ “ Γήκνπ 

Νάνπζαο”, www.naoussa.gr θαη ζην ΚΖΜΓΖ.  

Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν 

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

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα 

πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). 

Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν 

«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

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

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

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

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

θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

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

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

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

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

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

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

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

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

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

ειιεληθή, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή 

εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην 

αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ 

σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Ζ δαπάλε ησλ 107.053,23€ ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ΚΑ 

02.00.6117.002 γηα ην έηνο  2016  θαη ην αληίζηνηρν ηνπ  2017 

ΜΔΡΟ Α' Ανηικείμενο και Πποδιαγπαθέρ Έπγος 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 

ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ  ΓΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ” 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ CPV 90911200-8 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Αλνηθηφο Σαθηηθφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο κε 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Καθαπή αξία: νγδφληα επηά ρηιηάδεο θαη ηξηάληα πέληε 

επξψ θαη δεθαπέληε ιεπηά  87.035,15 

ΦΠΑ 23%: εηθνζη ρηιηάδεο θαη δεθανρηψ επξψ  θαη 

νρηψ ιεπηά  20.018,08. 

ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένος 

ΦΠΑ: εθαην επηά ρηιηάδεο  , πελήληα ηξία επξψ θαη 

εηθνζη  ηξία ιεπηά. 107.053,23 . 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξ.πξση.10364/24/5/2016 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Ζ Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 'Δλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

www naoussa.gr 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή: 07/6/2016 εκέξα Σξίηε 

 θαη ψξα 15:00κ.κ. 

Έληππε πξνζθνξά: Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε έληππε κνξθή εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ήηνη έσο ηηο  10/6/2016 εκέξα Παξαζθεπή  ψξα 

15:00κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζιεθηξνληθή Τπνβνιή: 

ηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) 

(ειεθηξνληθή κνξθή) 

Έληππα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

Γεκνο Νάνπζαο Γεκαξρίαο  30  ΣΚ 59200 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ ζα γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. ηελ 13/6/2016   ψξα Διιάδαο 10.00 π.κ 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Άπθπο 1 

Ανηικείμενο διαγυνιζμού 

Αληηθείκελν ηνπ αλνηθηνχ ηαθηηθνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kkpnaoussas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Γίλνληαη δεθηέο Πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

Άπθπο 2 

Πποϋπολογιζμόρ 

   Καθαπή αξία: νγδφληα επηά ρηιηάδεο θαη ηξηάληα πέληε επξψ θαη δεθαπέληε ιεπηά  87.035,15 

ΦΠΑ 23%: εηθνζη ρηιηάδεο θαη δεθανρηψ επξψ  θαη νρηψ ιεπηά  20.018,08. 

   ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ:  Δθαην επηά ρηιηάδεο  , πελήληα ηξία 

επξψ θαη εηθνζη  ηξία ιεπηά. 107.053,23 . 

 

Άπθπο 3 

Γημοζιόηηηα 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: 

1. ην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο,  

2. ηηο εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο «ΛΑΟ» θαη «ΖΜΔΡΖΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ» 

ηελ εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ» Δπίζεο, πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο 

ζα αλαξηεζεί ζην «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

3. 2 εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο Γεληθε Γεκνπξαζηψλ θαη ΖΥΩ  ΣΩΝ 

ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο (www. naoussa .gr). 

Ζ πξνθήξπμε ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Άπθπο 4 

Πποθεζμία και Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5- 2013) θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. 

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

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: Ζ Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ: 

 28/05/2016 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ: 

  07/6/2016 θαη ψξα 15.00κ.κ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

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

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

http://www.kkpnaoussas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε ένηςπη μοπθή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ήηνη έσο ηηο 10/6/2016, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 15:00κ.κ., ζηα γξαθεία ηνπ  πξσηνθφιινπ  ηνπ  Γήκνπ Νάνπζαο, Γεκαξρίαο  

30 ΣΚ 59200, Νάνπζα. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο ινγίδνληαη σο 

εθπξφζεζκεο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

'Απθπο 5 

Σπόπορ Λήτηρ Δγγπάθυν Γιαγυνιζμού 

Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο Πξνθήξπμεο ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κφλν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο www. 

naoussa.gr θαη ζηελ δηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr.  

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη 

ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδεηρζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε. 

 

'Απθπο 6 

Γιεςκπινίζειρ επί ηηρ Γιακήπςξηρ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλήζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ φζνπο δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν. 

Σν πιήξεο θείκελν ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλήζεσλ ζα αλαξηεζεί ζηελ 

δηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

www.promitheus.gov.gr. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ζα αλαξηψληαη 

ηαπηφρξνλα ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

www.naoussa.gr. 

Καλέλαο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

Άπθπο 7 

Γιάπκεια ύμβαζηρ 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 

Άπθπο 8 

                                                            Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν: 

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

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

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

πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο. 

http://www.kkpnaoussas.gr/
http://www.kkpnaoussas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
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Τποσπεώζειρ / διεςκπινίζειρ ζσεηικά με Ένυζη 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ, δελ ππνρξενχηαη λα 

πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, νχηε θαηά ηε θάζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, νχηε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε νη ζπκβαηηθνί φξνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ 

ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο, δπλάκελσλ απηψλ λα εθηεινχλ ηε ζχκβαζε θαη δηά 

παξέλζεηνπ πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη 

θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη φξνπο θαη 

ζηε βάζε απηή ζα επνπηεχεηαη ζηελά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίδεη 

ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη φηη ε ζχκβαζε δελ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, νθείιεη λα δεηήζεη απφ ηελ αλάδνρν έλσζε λα ζπκκνξθσζεί ζηελ 

πξφζιεςε πξνζψπνπ κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ηχρεη ηεο εγθξίζεψο ηεο. 

Λόγοι αποκλειζμού: 

Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή παχζε εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 

άξζξσλ 99-106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο. 

Όζνη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή παχζε εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή ηηο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα ζρεηηθφ 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή θαη ηελ ελ γέλεη άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Όζνη δελ έρνπλ εγγξαθεί ζην θαηά λφκν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, επηκειεηήξην ή 

ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηνπο λφκνπο εθάζηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο. 

Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Άξζξσλ 8 & 9. 

Όζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ηζρχνπλ θαη γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο 

αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζηηο ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα 
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ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα 

κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. 

Άπθπο 9 

Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

 

Α. Για ηοςρ Έλληνερ Πολίηερ: 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ην πνζφ ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαιχπηεη ην 

2% ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο ή λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα 

κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη θνηλή πξνζθνξά απφ έλσζε πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Ζ 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία δηεμαγσγήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζε πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξείο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε  ςεθηαθά  απφ  ηνλ  πξνζθέξνληα,  ρσξίο  λα  απαηηείηαη  βεβαίσζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο: 

-  δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ήηνη: 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη 

ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο: 

α. δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

β. δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, επίζεο, 

φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ. 

γ. δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

δ. είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε. είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

πξνζδηνξίδνληαο ην ζαθψο. 

ζη. δελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α'153). 

δ. δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ε. νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

ζ. φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

η. αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ειεθηξνληθή / έληππε 

πξνζθφκηζε φπνπ απαηηείηαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 4. 

4.  Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ.  

5.  Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο 

ζε βάξνο ηνπο, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
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ζπνπδαηφηεηαο. 

 

Β. Αλλοδαποί 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο. 

2. Δηδηθά ην πεξηερφκελν ηεο δεηνχκελεο Τπεχζπλεο Γήισζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:   

σο πξνο ην 3α: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

σο πξνο ην 3β: δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ή θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 

σο πξνο ην 3γ: δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία θαη 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

σο πξνο ην 3ε: είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ, πξνζδηνξίδνληαο ην ζαθψο ή ζε ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε. 

 

 

Γ. Σα Νομικά Ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ Έιιελεο Πνιίηεο θαη Αιινδαπνί 

αληηζηνίρσο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηελ απαηηνχκελε πξναλαθεξφκελε Τπεχζπλε Γήισζε ππνβάιινπλ: 

-Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ 

-Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

-ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο 

φηη νη ππφινηπεο Τπεχζπλεο δειψζεηο αληηζηνίρσο ππνβάιινληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα: 

Γηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηελ κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) θαη κε ηελ κνξθή 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

-ΦΔΚ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο 

-Σειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζπλνδεπφκελν απφ ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν 

έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή εθφζνλ ππάξρεη αληίγξαθν 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ 

-ΦΔΚ ηζρχνπζαο εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο, ή  ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ έρεη εθδνζεί, 

Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γ (ζε πεξίπησζε Α.Δ) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε 

Δ.Π.Δ.) γηα ηελ ηζρχνπζα εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο. 

Γηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηελ κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ.): 

-πκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο 

-Σειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο 

-Πιήξε ζεηξά  εγγξάθσλ πνπ  ηπρφλ απαηηνχληαη, ζχκθσλα  κε ην  θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, 

γηα ηνλ νξηζκφ δηαρεηξηζηή θαη εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 

Γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε εγγξαθή ζηα 

πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξεηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ 

δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ  ή,  ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηελ νπνία 
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πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ θαη επηπιένλ, ν ππνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ 

λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

 

Γ. Οι ςνεηαιπιζμοί: 

1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. 

2. Δπηπιένλ απηψλ απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή Τπεχζπλεο δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλεο ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ Τπεχζπλεο δειψζεηο, ππνβάιινληαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ. 

 

Δ. Οι Δνώζειρ Ππομηθεςηών ή Κοινοππαξίερ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε ή Κνηλνπξαμία (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

2. Γήισζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο 

ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ηελ ελ ιφγσ δήισζε επηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή δέζκεπζε ησλ κειψλ λα 

ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππφ ηνπο θαησηέξσ 

φξνπο: 

-Σα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, 

-ην νξηζηηθφ θνηλνπξαθηηθφ, ην νπνίν ζα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπνπ ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

εγγξάθνπ, ζα αλαθέξεηαη σο ειάρηζην πεξηερφκελν ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο, 

ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ζα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο θαη 

αληίθιεηνο, 

-Σν νξηζηηθφ θνηλνπξαθηηθφ ζα θαηαηεζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πνπ ζα ηαρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμνπζηνδφηεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ή θαη ππνβάιιεη 

ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή/ θαη είλαη παξφλ θαηά 

ηελ απνζθξάγηζή ηεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

4. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ. 

 

ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη: 

 

Α/Α   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ  

1. Γήισζε Υξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

(Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.) 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ηεο 

πξνζθνξάο ππνβάιινληαη επί πνηλή απνξξίςεσο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. 

Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο  δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο  άξζξνπ πνπ 

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

ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«∆ηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη 

απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ εληφο ηεο 
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αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πρ 

πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

 

Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα ειεθηξνληθά αξρεία (.pdf) απηψλ 

εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α ́74/26.03.14), θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ελ 

ιφγσ δηαηάμεηο. 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα θέξνπλ εκεξνκελία 

ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

∆ελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο – θαηά παξέθθιηζε  ησλ απαηηήζεσλ  ηεο δηαθήξπμεο – 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

2. Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θεξεγγπφηεηαο, ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

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

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην ειάρηζην επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είλαη: 

 

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

επίζεκν νηθνλνκηθφ ζηνηρείν). 

 

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

ππνγξαθήο φηη δηαηεξνχλ επηρείξεζε θαζαξηφηεηαο ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα. 

 

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

δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο πξνζσπηθνχ κε ειάρηζην αξηζκφ θαζαξηζηψλ-

θαζαξηζηξηψλ  5 άηνκα 

 

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

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

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

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

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

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

πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζεη άλεπ επηθαιχςεσο ζέζεσλ θαη ξφισλ.  

 

ζη Πηζηνπνηεηηθά: ISO 9001 γηα ηε Γηαρείξηζε πνηφηεηαο, ISO 14001 γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ 

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

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

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

πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα θάζε κέινο. 

 

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

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

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

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

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

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

ζπγθεθξηκέλα ηε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ λα ζέζνπλ ηα κέζα απηά ζηε δηάζεζή ηνπ. 
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Άπθπο 10 

Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο πένηε (5) ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη. 
Οι Έλληνερ Πολίηερ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α'/ 16.03.2007) πεξί 

πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 

ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf. ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ  

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή παχζε εξγαζηψλ ή αλαζηνιή 
εξγαζηψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή παχζε 
εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νχηε έρεη θηλεζεί ε 
ζρεηηθή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ή άιιεο αληίζηνηρεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ζ' απηφ θαη 

ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ νπνία 

λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη 
φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

7. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

9. Έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ θαηαζέηεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο 
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2), (7) θαη (8) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επί ποινή αποκλειζμού λα αλαπιεξσζνχλ κε 

Ένοπκη Βεβαίυζη ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ 

νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ 

Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 
Οι Αλλοδαποί Πολίηερ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α'/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ή γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα 

έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf. ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ  θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή παχζε εξγαζηψλ ή αλαζηνιή 

εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή παχζε 

εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ νχηε έρεη θηλήζεη ηέηνηα δηαδηθαζία. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ή εμπγίαλζε (άξζξα 99-

106ηα επνκ. Πησρεπηηθνχ Κψδηθα). Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 

πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ή αληίζηνηρεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, κε ην 

νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
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7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

δήισζε, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

8. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

10. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Ένοπκη Βεβαίυζη, κε Τπεύθςνη 

Γήλυζη ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο  

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ή Τπεχζπλε Γήισζε ζα ππνβιεζεί 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

Σα ημεδαπά Νομικά Ππόζυπα 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη α) νκφξξπζκνη εηαίξνη 

θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. θαη Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο 

Δηαηξίαο γ) Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. δ) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θάζε 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα 

ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α'/ 

16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ή γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα 

έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf. ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ  θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

2. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 
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3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή παχζε 

εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

παχζε εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νχηε έρεη 

θηλήζεη ζρεηηθή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη 

(6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ή ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε (άξζξα 99-106ηα επνκ. Πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα). Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ή αληίζηνηρεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ 

νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε 

βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

11. Έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ θαηαζέηεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο. 
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  εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, εηδηθά ε ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ πεξί κε ππνβνιήο ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο αθνξά κφλν ηηο Α.Δ. 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ην πξναλαθεξφκελν πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

πεξίπησζεο 7 εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Δπί 

εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ με 

Ένοπκη Βεβαίυζη ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ 

νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ 

Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

Οι ςνεηαιπιζμοί: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα 

αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α'/ 

16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ή γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη 

λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

2. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

3. Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή παχζε εξγαζηψλ ή 

αλαζηνιή εξγαζηψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

παχζεο εξγαζηψλ ή αλαζηνιήο εξγαζηψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
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ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε νχηε έρεη 

θηλήζεη ζρεηηθή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη 

(6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ή 

εμπγίαλζε (άξζξα 99-106 ηα επνκ. Πησρεπηηθνχ Κψδηθα). Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

9. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ή αληίζηνηρεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, κε 

ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 

πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

11. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

12. Έγγξαθν παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ θαηαζέηεη ηνλ Φάθειν 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 

Ένοπκη Βεβαίυζη ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ 

νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ 

Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

Σα αλλοδαπά Νομικά Ππόζυπα 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή δηαρεηξηζηέο 

ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 

θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξ 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 

64/Α'/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Σν 

απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf. ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ  θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

 

2. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή παχζε 

εξγαζηψλ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή παχζεο 

εξγαζηψλ ή αλαζηνιήο εξγαζηψλ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε 

θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, νχηε έρεη θηλήζεη 

ζρεηηθή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
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7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ (άξζξα 99-106ηα επνκ. 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα). Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ή αληίζηνηρεο 

επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 

πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

δήισζε, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 

απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

10. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

12. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά 

δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ππέπει επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη Ένοπκη Βεβαίυζη, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 

ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ 

βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Ένοπκη απηή Βεβαίυζη ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ 

«Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

Οι Δνώζειρ Ππομηθεςηών 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ όλα ηα Γικαιολογηηικά 

Καηακύπυζηρ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ 

αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

Λοιπέρ Τποσπεώζειρ / διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ςποβολή Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ / 

Καηακύπυζηρ 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 Ζ ππνβνιή αλαθξηβψλ δηθαηνινγεηηθψλ ή δειψζεσλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν επηιεγείο ππνςήθηνο, δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη νχησ θαζ' 

εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζηε ρψξα ηνπ Πξνζθέξνληνο νξηζκέλα απφ ηα αλσηέξσ 

Γηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε 

ηνπ Πξνζθέξνληνο ή, ζηα θξάηε, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Πξνζθέξνληνο ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, 

πκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ 

Πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ 

λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή δήισζε, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο.  

 Ζ Eπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ν Γήκνο Νάνπζαο δχλαληαη λα πξνβνχλ θαη απηεπαγγέιησο 

ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα λα ζπιιέμνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή λα ειέγμνπλ ηελ 

αθξίβεηα ησλ δειψζεσλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ζπκκεηνρήο ηνπ, ηελ 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηελ 

νηθνλνκηθή, ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ηερληθή ηνπ ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη θαιψο ηελ 

ζχκβαζε, ηελ εκπεηξία ηνπ ηδίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ θαη ηδίσο ηηο πξνδηαγξαθέο, ηδηφηεηεο θαη απφδνζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, 

θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. Γηα ηελ θξίζε ηεο, θαηά ην αλσηέξσ εδάθην, ε επηηξνπή κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ζηνηρείν, ην νπνίν δχλαηαη λα δηαπηζηψζεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ηδίσο ε επηηξνπή δχλαηαη λα ζηεξηρζεί ζε πιεξνθνξίεο νηαζδήπνηε 

αξρήο ή θνξέσο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη αληίζηνηρεο αξρέο ή θνξείο 

άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ή άιιεο ρψξαο ζηελ νπνία νη 

πξνκεζεπηέο απηνί έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 

pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη 

ζρεηηθή ζεψξεζε. 



22 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη 

απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 

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

ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα 

ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία-δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 

πξσηφηππν ή επθξηλέο αληίγξαθν. 

Άπθπο 11 

    Πποζθοπέρ 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

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

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

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

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

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

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

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

θιπ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

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

λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

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

αλάδνρν, ν νπνίνο ζα ζπλάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ην Γήκνπ Νάνπζαο θαη ζα έρεη ηε ζπλνιηθή 

επζχλε ηεο θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηεο. 

4. Πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο αλάζεζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ηερληθήο πξνζθνξάο ζηελ νηθνλνκηθή είλαη απαξάδεθηεο. 

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

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

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

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

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

δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

Άπθπο 12 

Σπόπορ ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα έρεη σο αθνινχζσο: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 

β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη 

γ) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία 

ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, 

* (ςπο)θάκελορ: καηηγοπία επιζςναπηόμενων απσείων ζηο ζύζηημα. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξήζηε-νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο, 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, αλαθέξεηαη φηη ν ρξήζηεο-νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ππνρξενχηαη λα ηελ 

ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζε πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ ππεξηζρχεη η ην  ηειεπηαίν.  

 Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ 

απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

 Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, ηφηε απηή 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο 

ηεο έλσζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. 

ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο 

βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη 

θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ ελεξγήζνπλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 8 «Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ζεκαίλνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Οη θπξίσο θάθεινη πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, 

αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e- 

mail) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 
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Πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο / αηνκηθήο επηρείξεζεο/ θιπ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο Γηαθήξπμε Νν: 10364/24/5/2016 

Γηα  ηελ επηινγή αλάδνρνπ  γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο» 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηα ζηνηρεία 

(επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε (e-mail) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ε εηαηξεία ή έλσζε Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Σα Γικαιολογηηικά Καηακύπυζηρ δεν ςποβάλλονηαι καηά ηη θάζη ςποβολήρ 

ηυν Πποζθοπών ηυν ςποτηθίυν Αναδόσυν. 

Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο 

θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ pdf ζχκθσλα κε 

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

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη, πιελ ησλ ΦΔΚ, θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αληίγξαθν) ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ησλ ππνθαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» θαη «Σερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί 

απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο 

ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

ΦΑΚΔΛΟ «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο 

ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο θάθεινο "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

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

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

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

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

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

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
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Δθόζον απαιηήζειρ ηηρ διακήπςξηρ για ηην ηεσνική πποζθοπά δεν έσοςν αποηςπυθεί ζηο 

ζύνολό ηοςρ ζηιρ ειδικέρ ηλεκηπονικέρ θόπμερ ηος ζςζηήμαηορ, ο πποζθέπυν επιζςνάπηει 

ζηην ηεσνική ηος πποζθοπά τηθιακά ςπογεγπαμμένα ηα ζσεηικά ηλεκηπονικά απσεία. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

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

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

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

Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ 

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

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν κία πξνζθνξά αλά πξνζθέξνληα. 

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

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

θξίλνληαη νπζηψδεηο. 

Πεπιεσόμενα Φακέλος «Σεσνική Πποζθοπά» 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα 

κα ην παξάξηεκα ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

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

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

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

θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

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

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

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

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

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

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

4. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

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

Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

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

ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ. 

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

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

αποκλειζμού, πξέπεη λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο οικονομικήρ ηοςρ πποζθοπάρ ηα 

θάησζη ζηνηρεία: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

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

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

απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

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

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

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 

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

ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ.  
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Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη».  

Για ηον λόγο αςηό ζςνηάσθηκε ηο Παπάπηημα Β' «Δνηςπο Οικονομικήρ Πποζθοπάρ» ηο 

οποίο είναι ζςνημμένο ζηην παπούζα διακήπςξη και ηο οποίο ππέπει οι ςποτήθιοι επί ποινή 

αποκλειζμού να ζςμπεπιλάβοςν ζηον ςποθάκελο ηηρ οικονομικήρ ηοςρ πποζθοπάρ. 

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

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

νινγξάθσο. 

9. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαη ε 

ζπλνιηθή ηηκή απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

10. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

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

πξνζθνξάο νχηε θαη ζε ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο. 

12. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη 

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

λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

13. Γελ επηηξέπνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηηκέο πξνζθνξάο κεγαιχηεξεο απφ ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα ηηκή κνλάδαο. 

Άπθπο 13 

Ιζσύρ πποζθοπών 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 90 

εκεξψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Γήκν Νάνπζαο πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα φρη φκσο κεγαιχηεξν ηνπ αξρηθνχ 

δηαζηήκαηνο ηζρχνο. Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο αλ δελ ηζρχνπλ 

θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν 

κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ 

απηφο ην απνδερηεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

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

θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

• έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

• θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

3. Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

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

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

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

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

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

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

Πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Άπθπο 14 

Δγγςήζειρ 

Γενικά πεπί εγγςήζευν 

1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ 

αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα 

ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε 
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λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

2. Πξνζθνξέο ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, εγγχεζε ζπκκεηνρήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

εθηφο Διιάδαο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ε πεξίπησζε πνπ φξνο ηεο μελφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζή ηνπ 

ζηελ ειιεληθή, ε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ ειιεληθή ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. 

Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό 

1. Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο ηεο πξνππνινγηζζείζαο 

δαπάλεο  ηεο πξνκήζεηαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ) ήηνη 1.740 70  

επξψ. Σν πνζφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

πκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

• Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

• Σνλ εθδφηε. 

• Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

• Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο. 

• Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

• Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 

ε εγγχεζε. 

• Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 

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

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

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

ζχκβαζε θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά αληίξξεζε ή έλζηαζε εθ 

κέξνπο ηνπ εθδφηε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηεο απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

• Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ην 

ιηγφηεξν έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ πξνβιέπεη ε 

δηαθήξπμε. 

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

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

ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

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

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

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε 

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

νπφηε ε Δγγχεζε πκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο κεηά ηελ 

έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ. 

4. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή 

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

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

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

5. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο 

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

άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 
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Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

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

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3% ηεο 

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

2. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

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

ζηνηρεία : 

• Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

• Σνλ εθδφηε. 

• Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 

• Σνλ αξηζκφ εγγχεζεο. 

• Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

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

εγγχεζε. 

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

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

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

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

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

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

(3) εκέξεο απφ ηεο απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

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

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

ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

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

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. 

 

Άπθπο 15 

Γιαδικαζία διενέπγειαρ διαγυνιζμού 

ηάδια διενέπγειαρ διαγυνιζμού- Γενικά 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή 

(ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ) κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ. Ζ απφθαζε 

επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ ζα ιεθζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Οη απνθάζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο είλαη ηξεηο (3) : 

> Απφθαζε απνδνρήο πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέινπ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, 

> Απφθαζε απνδνρήο πξαθηηθνχ/ψλ αμηνιφγεζεο θαθέινπ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο. 

> Απφθαζε έγθξηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο- ηειηθή θαηαθχξσζε. 

Αναλςηικά: 

ην πξψην ζηάδην ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) ζπληάζζεη πξαθηηθά:  

1. γηα ηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε πξνζθνξψλ  θαη ησλ   

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζηάδην απηφ. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςε ησλ  δηθαηνινγηηηθψλ θαη  ηερληθψλ πξνζθνξψλ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

ην δεχηεξν ζηάδην ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο άπνςεο. 
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ην ηξίην ζηάδην ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ/σλ πξαθηηθνχ/ψλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

θαθέινπ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ πίλαθα ηειηθήο θαηάηαμεο, ελεκεξψλεη ηνλ πξψην 

ππνςήθην πξνο θαηαθχξσζε, βάζε ηεο θαηάηαμεο, λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη αξκνδίσο κε απφδεημε παξαιαβήο ζηνλ αλάδνρν θαη 

ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο . 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

    Ζ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ηελ επομένη επγάζιμη ημέπα ηηρ καηαληκηικήρ 

ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ένηςπυν πποζθοπών ψξα 10.00 π.κ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά». 

    Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα 

έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, 

κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο 

ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

Γιαδικαζία (Ηλεκηπονικήρ) Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

Άπθπο 16 

Κπιηήπια ανάθεζηρ - Αξιολόγηζη πποζθοπών - Γιαδικαζία Καηακύπυζηρ 

 

Κπιηήπια ανάθεζηρ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  

 

Αξιολόγηζη Σεσνικών Πποζθοπών 

    Οη ηερληθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην παξάξηεκα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο κε φια ηα πεδία ηα νπνία αλαγξάθνληαη σο ππνρξεσηηθά νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα 

απνθιείνληαη. 

    Αλάδνρνο ζα αλαθεξπρζεί ν ππνςήθηνο ηνπ νπνίνπ νη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθήο 

πξνζθνξάο είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

Γιαδικαζία καηακύπυζηρ Γιαγυνιζμού 

     Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο 

πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο), νθείιεη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο πεληε  (5) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε 

πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν 

κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη. Σα 
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δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο πεληε  (5 ) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αληίγξαθν) ζηελ έδξα ηεο 

αλαζέηνπζαο. 

Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

αλαδεηά απηεπάγγειηα απφ ην ζχζηεκα TAXISNET δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ηνπ. 

    ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη θάπνηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα κε ελήκεξν 

θνξνινγηθά, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη εληφο πέληε  (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ή 

κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν(κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο), λα πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε 

έληππε κνξθή εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 5 εκεξψλ θαη απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη σο 

θαηά ηα άλσ θνξνινγηθά ελήκεξνο. 

    Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ. 

    Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

Ζ Αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο θαη δηαβηβάδεη ην 

Πξαθηηθφ κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν 

απνθαίλεηαη νξηζηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην απνηέιεζκα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαιείηαη ν ππνςήθηνο πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, θαιείηαη 

ν ππνςήθηνο κε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν 

ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψζεηο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αθνινχζσο, ν αλάδνρνο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε 

ζχκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ 

πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ ππνςήθην πνπ πξνζέθεξε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή γηα ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ειέγρνπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ 

λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 
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Απόππιτη Πποζθοπών 

Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

2. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο 

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 

4. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

5. Υξφλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

6. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

7. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

8. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

9. Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ. 

10. Πξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε κέξνο ηνπ Έξγνπ θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ. 

11. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ρσξίο 

ηηκέο θαη ησλ αληηζηνίρσλ Πηλάθσλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηηκέο. 

12. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, Πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα. 

Άπθπο 17 

Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ 

     Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο πξνζθέξσλ, ν νπνίνο 

ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 

επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Άπθπο 18 

Δνζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Α) Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο 
ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 
ΔΖΓΖ θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη 
ςεθηαθή ππνγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιεη θαη ζε έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία 
απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε 

ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, εθηφο αλ 
ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή ππνβιήζεθε 
ειεθηξνληθά, θαη ηεο έλζηαζεο, φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο 
εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. Δηδηθά γηα ηηο ελζηάζεηο 
πνπ ππνβάιινληαη : 
1) Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ επηηξνπή κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ .Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε 
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εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη 
ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2)Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή 
ζε απηφλ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή κφλν απφ 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ, θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, κέρξη θαη ηελ 
επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ 
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. 
Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ππνβάιεη 

ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ε νπνία  ηειηθά 
θαη απνθαζίδεη. 
Β) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, 
δελ γίλνληαη δεθηέο 
Γ) Οη Γηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ ελζηάζεηο, ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά 
γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζήο ηνπο. 
πγθεθξηκέλα ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο έλζηαζεο θαη εθδίδεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιεη (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο 

θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εθδνζείζα απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά κέζν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθεχγνληα. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο ηζρχεη ην άξζξν 12 ηεο Τ.Π 2390/2013 (ΦΔΚ 2677/21.10.2013). 

 

Άπθπο 19 

Αποηελέζμαηα -Μαηαίυζη διαγυνιζμού- καηακύπυζη 

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

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

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

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

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο Γήκνο Νάνπζαο δηαηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ 

δηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

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

δηαδηθαζίαο, 

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

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

ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

4. εάλ δηαπηζηψζεθαλ λνκηθέο πιεκκέιεηεο (ζηελ πεξίπησζε απηή ν  Γήκνο Νάνπζαο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη επαλάιεςε απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ε πιεκκέιεηα). 

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

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ηελ θξίζε επί ηπρφλ πξνζθπγψλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηεο ή ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθπγψλ θαη ηέινο, ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ, ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ηνπ πξνο 

θαηαθχξσζε πξνκεζεπηή ζην αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο, ην νπνίν θαη εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο.   

1. Ζ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ζα γίλεη εγγξάθσο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε θαηαθπξσζεί ζε Έλσζε πξνκεζεπηψλ πνπ ππέβαιαλ θνηλή 

πξνζθνξά, ην θάζε κέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. 

3. Πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο πξηλ ή κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά θαη εηδηθφηεξα: 

• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
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• Καηάπησζε κεξηθή ή νιηθή, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή ηεο εγγπήζεσο θαιήο εθηέιεζεο, 

θαηά πεξίπησζε, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

• Καηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε άιιν πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα 

επηιεγεί απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαινγηζκφ εηο βάξνο ηνπ ηπρφλ 

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο θαηαθχξσζεο θαη ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ν Γήκνο Νάνπζαο ζα 

αλαζέζεη ηειηθά ηηο θαηαθπξσζείζεο ππεξεζίεο. 

• Απνθιεηζκφο γηα δχν (2) έηε, κε απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη αξκνδίσο, απφ Γηαγσληζκνχο ή 

εθδειψζεηο ελδηαθέξνληνο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη Οξγαληζκψλ. 

 

Άπθπο 20 

Καηάπηιζη ζύμβαζηρ - διάπκεια ζύμβαζηρ 

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

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

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

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

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

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

επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήξπμεο θαη απφθαζεο θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ 

ή παξαδξνκψλ. 

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

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

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

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

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

λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

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

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

ζχκβαζε. 

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

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη: 

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

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

πνζνζηφ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Τπφδεηγκα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο παξαηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

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

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

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη κφλν εθφζνλ δελ ιάβεη ν Γήκνο Νάνπζαο πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο απφ ην νπνίν 

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

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

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

 

Άπθπο 21 

Σπόπορ πληπυμήρ ηος ππομηθεςηή 

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

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

αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε φηη ε εξγαζία ζην ζχλνιφ ηεο είλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ αλαπφζπαζησλ κεξψλ ηεο (πξνδηαγξαθέο - 

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

εθηειεζζείζα εξγαζία, ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα δεδνπιεπκέλα εκεξνκίζζηα ζην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά κήλα, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην 

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

Τπεξεζίαο. 

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

ζπκςεθηζκνχ θάζε εθθξεκνχο αμηψζεσο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαηά ηνπ αλαδφρνπ (φπσο κε 

θαηαβνιή απνδνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίεο φκσο είραλ θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ 

ην Γήκν Νάνπζαο, ή κε εθηέιεζεο ηεο ηαθηηθήο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο). 

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

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ αίξεη ηνλ αληηζπκβαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπλεπψο δελ απνθιείεη πεξαηηέξσ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, 

ηελ θαηαγγειία, ηελ έθπησζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

5) Ο Γήκνο  Νάνπζαο κέζσ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ, ζα βεβαηψλεη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

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

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. 

6) Ο  Γήκνο  Νάνπζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζε απμνκείσζε θάπνησλ εξγαζηψλ κε αληίζηνηρε απμνκείσζε 

θφζηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξφκνηεο εξγαζίεο θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ κείσζε 

κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 50% θαη ε αχμεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 

15%, κε κείσζε ή αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα 

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

πεξηπηψζεηο πνπ θξηζεί απφ ην Γήκν Νάνπζαο . αλαγθαίν θαη ζα ππνινγίδνληαη θαηά ηελ 

πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ, αλαινγία ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη απαζρνινχκελνπ εξγαδνκέλνπ. 

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

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

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

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

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θιπ. 

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

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

δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

β. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

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

ελεκεξφηεηαο θαη ηεο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ σο 

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

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

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

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

θαη ζα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

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

ζην Γήκν Νάνπζαο  ηελ θαξηέια πξφζιεςεο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγρεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη εμνπζηνδνηεκέλσλ ζε πξφζβαζε ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

10) Ζ αλάδνρνο θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζην Γήκν Νάνπζαο αληίγξαθν ηεο 

θαηαηεζεηκέλεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο εκεξνινγηαθήο θαηάζηαζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ, ηφζν ηελ αξρηθή φζν θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηεηηθέο. Δπηπξφζζεηα αλά 

ηξίκελν ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην παξαπάλσ γξαθείν ε Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε 
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(Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθε ζην ΗΚΑ καδί κε αληίγξαθν πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ. 

Άιισο ν Γήκνο  Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνσζήζεη ην έληαικα πξνο πιεξσκή 

κέρξη λα ππνβιεζνχλ ηα αλσηέξσ. 

11) Ο  Γήκνο  Νάνπζαο  δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαδφρνπ. Δπίζεο, νπδεκία 

επζχλε θέξεη θαη δε βαξχλεηαη κε ηελ εθηφο επίζεκνπ σξαξίνπ απαζρνιήζεσο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

Άπθπο 22 

Κπαηήζειρ- Δπιβαπύνζειρ 

α) Σον ανάδοσο βαπύνοςν: 

1. Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

2. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

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

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

δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηελ δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ.  

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

Αξρή . 

 

Άπθπο 23 

Κςπώζειρ - έκπηυζη 

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

απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε 

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

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

δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

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

απνδεκίσζε. 

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

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

δηαπηζησζεί. 

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

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

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

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

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

κεηαζέζεηο. 

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

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

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

 

Άπθπο 24 

Ανυηέπα βία 

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

πξνκεζεπηή. 

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

εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, λα 
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αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη (ζηελ Δπηηξνπή Γηελεξγείαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ) ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

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

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια απνδεηθηηθά ζηνηρεία εληφο ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο 

βίαο. 

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

πξνκεζεπηή. 

Άπθπο 25 

Δθαπμοζηέο δίκαιο 

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

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

ηεο ζχκβαζεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Ο Γημαπσορ Νάοςζαρ 

 

 

Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ  ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΤΠ'ΑΡΗΘΜ 10364/24/.5/2016 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

  

 ηνηρεία  

α Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ  

β Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο  

γ πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο  

δ Μέζν χςνο πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ 

αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

ε Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά ησλ πάζεο θχζεσο 

λνκίκσλ απνδνρψλ (εξγνδνηηθή εηζθνξά) (Να 

αλαθεξζεί ην πνζνζηφ ησλ θξαηήζεσλ) 

 

ζη Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν  

δ Ύςνο δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ 

 

ε Ύςνο αλαισζίκσλ  

ζ Ύςνο εξγνιαβηθνχ θέξδνπο  

η Ύςνο λνκίκσλ θξαηήζεσλ πνπ επηβαξχλνπλ ησλ 

αλάδνρν 

 

ηα χλνιν ρσξίο ΦΠΑ  

ηβ χλνιν κε ΦΠΑ  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 Τ Μ Β Α  Ζ 

ηε Νάνπζα  ζήκεξα .............................. κεηαμχ ησλ: 

1 Ο Κοςηζογιάννηρ Νικόλαορ Γήμαπσορ  υρ  νόμιμορ εκππόζυπορ ηος Γήμος Νάοςζαρ. 

2. ................................... λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ……………………………………… 

-ΑΦΜ  ................................................  ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ: 

 
ηηο  ................................  δηελεξγήζεθε ζηε Νάνπζα Ζκαζίαο Σαθηηθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο 
ζχκθσλα κε ηελ ππ'αξηζκ ……../2016  δηαθήξπμε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γήμος 
Νάοςζαρ γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ  Γήμος Νάοςζαρ, ζχκθσλα κε ηηο ππ'αξηζκ ................................  

απνθάζεηο ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαηαθχξσζε ζηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο πξψηνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «Ο Δξγνδφηεο» κε ηελ ηδηφηεηα πνπ παξίζηαηαη θαη 

ελεξγεί εδψ ζε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ 

ηος Γήμος Νάοςζαρ, αλαζέηεη ζην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «Ζ 

Αλάδνρνο» ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ  Γήμος Νάοςζαρ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ππ'αξηζκ ……/2016  δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο αλαδφρνπ, πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο, ζηελ ζπλνιηθή ηηκή έσο……….  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηα θαησηέξσ εθηηζέκελα.  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο ζχκθσλα κε ηε κειέηε  

θαη ην σξνιφγην κεληαίν πξφγξακκα  ζα έρεη ηζρχ απφ….έσο….. 

  
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΛΟΗΠΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΔΛΔΓΥΟΗ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’αξηζκ ...................................................... δηαθήξπμε. 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ Ν. 3863/2010 

Καη' εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ηεο αλαδφρνπ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη θαη ηζρχνπλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε: 
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■ Ωο εηδηθφο φξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε ππνρξέσζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηελ 

απαξέγθιηηε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Πληπυμή 

 

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

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

εξγαζίαο, απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε φηη ε 

εξγαζία ζην ζχλνιφ ηεο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ 

αλαπφζπαζησλ κεξψλ ηεο (πξνδηαγξαθέο - πξνζθνξά) θαη ηεο ζχκβαζεο. 

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

ζηελ εθηειεζζείζα εξγαζία, ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα δεδνπιεπκέλα εκεξνκίζζηα 

ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλά κήλα, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, ην αξγφηεξν κέζα ζην 

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

ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο. 

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

ζπκςεθηζκνχ θάζε εθθξεκνχο αμηψζεσο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαηά ηνπ αλαδφρνπ 

(φπσο κε θαηαβνιή απνδνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίεο φκσο είραλ θαηαβιεζεί 

ζηνλ αλάδνρν απφ ην Γήκν  Νάνπζαο, ή κε εθηέιεζεο ηεο ηαθηηθήο θαζαξηφηεηαο ησλ 

ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο). 

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

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, δελ αίξεη ηνλ αληηζπκβαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπλεπψο δελ απνθιείεη πεξαηηέξσ ηελ 

 ΣΟΗΥΔΗΑ  

α Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  

β Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο  

γ πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο  

δ 
Μέζν χςνο πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά 

ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

  

  

ε 
Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά ησλ πάζεο θχζεσο 

λφκηκσλ απνδνρψλ (εξγνδνηηθή εηζθνξά) 

  

ζη 
Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν ηελ 

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

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

5) Ο Γήκνο  Νάνπζαο κέζσ δηθνχ ηνπ κεραληζκνχ, ζα βεβαηψλεη ηελ πνηνηηθή θαη 

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

ην ηηκνιφγην πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. 

6)  Ο Γήκνο   Νάνπζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα 

πξνβεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζε απμνκείσζε θάπνησλ εξγαζηψλ κε αληίζηνηρε 

απμνκείσζε θφζηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξφκνηεο εξγαζίεο θαη ρσξίο λα 

ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ κείσζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 50% θαη ε 

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

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

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

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

αλαινγία ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη απαζρνινχκελνπ εξγαδνκέλνπ. 

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

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

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

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

φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θιπ. 

8) Γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

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

δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

β. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

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

ελεκεξφηεηαο θαη ηεο κηζζνδνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ σο 

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

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

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

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

θαη ζα ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

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

Νάνπζαο  ηελ θαξηέια πξφζιεςεο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 

ηαπηφηεηα ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη εμνπζηνδνηεκέλσλ ζε πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ηδξχκαηνο. 

10) Ζ αλάδνρνο θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζην Γήκν Νάνπζαο αληίγξαθν ηεο 

θαηαηεζεηκέλεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο εκεξνινγηαθήο θαηάζηαζεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ, ηφζν ηελ αξρηθή φζν θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηεηηθέο. Δπηπξφζζεηα αλά 

ηξίκελν ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην παξαπάλσ γξαθείν ε Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε 

(Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθε ζην ΗΚΑ καδί κε αληίγξαθν πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ. 

Άιισο ν Γήκνο  Νάνπζαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνσζήζεη ην έληαικα πξνο πιεξσκή 

κέρξη λα ππνβιεζνχλ ηα αλσηέξσ. 

11)  Ο  Γήκνο  Νάνπζαο  δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαδφρνπ. Δπίζεο, νπδεκία 

επζχλε θέξεη θαη δε βαξχλεηαη κε ηελ εθηφο επίζεκνπ σξαξίνπ απαζρνιήζεσο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 



41 

 

 

 

Κπαηήζειρ- Δπιβαπύνζειρ 

α) Σον ανάδοσο βαπύνοςν: 

1. Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

2. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

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

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

δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηελ δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ.  

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

Αξρή . 

 

Κςπώζειρ - έκπηυζη 

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

Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε 

ζχκβαζε ππεξεζηψλ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

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

εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

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

απνδεκίσζε. 

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

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

δηαπηζησζεί. 

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

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

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

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

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

κεηαζέζεηο. 

6. ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο 

Έλσζεο, ηα νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Οη σο 

άλσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

 

 

Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα θαη έιαβε  δχν ν Δξγνδφηεο θαη έλα ν Αλάδνρνο. 
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Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών 

Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ 

ΔΚΓΟΣΖ ..........................................................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο ...............................  

Πξνο: Γήμο Νάοςζαρ, Γεκαξρίαο  30 ΣΚ  59200, Νάνπζα 

Δγγςηηική επιζηολή μαρ ςπ' απιθμ...................... για εςπώ ...................... (ολογπάθυρ και 

απιθμηηικώρ) 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηηρ Εηαιπίαρ ...................... οδόρ ................ απιθμόρ ... 

ΣΚ .......... ,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ηων Εηαιπιών 

α) ............. νδφο ................................. αξηζκφο ..................... ΣΚ ................  

β) ............. νδφο ................................. αξηζκφο .................... ΣΚ ................  

γ)............. νδφο ................................. αξηζκφο .................... ΣΚ .................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ…… , γηα ηε ζπκκεηνρή ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) κε 

αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……... ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ  

……… Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {ε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ 

ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο 

εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ  ..................... (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, 

δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο 

ΔΚΓΟΣΖ ..........................................................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο ...............................  

Πξνο: Σν Γήμο  Νάοςζαρ,Γεκαξρίαο  30  59200, Νάνπζα. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ' αξηζκ ..............................  γηα επξψ ................. (νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηηρ Εηαιπίαρ ......................... Οδόρ ................ Απιθμόρ 

 ...... Σ.Κ .......... } 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ηων Εηαιπιών 

α) .................. νδφο .................... αξηζκφο ...................... Σ.Κ ................  

β) ................. νδφο .................... αξηζκφο ...................... Σ.Κ ...............  

γ).................. νδφο .................... αξηζκφο ...................... Σ.Κ ...............  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο 

ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ       επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ  πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)  ......................  κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε 

ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ)  ..............................  ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)  ..................................... , 

ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ......................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα 

ηελ Σξάπεδά καο. 

 

                                                                                  (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 


