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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΜΟΝΑΔΑ Δ΄  
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Πληροφορίες     :    Π. Αργυρίδης  
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία του ΠΔ 

4/2002 για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας» στις Ειδικές Υπηρεσίες 

Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».                         

 

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 

αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), όπως ισχύει,  

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει,  

3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’64) «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ,  

4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), 

όπου εφαρμόζεται αναλογικά για θέματα, που δεν ρυθμίζονται από το Π.Δ. 60/2007 και 

το Π.Δ. 4/2002, 
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5. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/26.11.2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. σύμφωνα με την οποία 

γίνεται καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης, της εφαρμογής και 

της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους,  

6. Την υπ’ αριθμ. 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά, 

7. Την υπ’ αριθμ. 324005/09-09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/12-09-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την 

«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 

2013»,  

8. Την υπ' αρ. 399570/10-10-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας "Σύσταση Διοικητικού Τομέα 

Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού 

Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας" (ΦΕΚ 1363/01 .Β'), όπως συμπληρώθηκε με τις 

22992/20-02-2002 (ΦΕΚ 233/02 τ.Β') και 222822/06-06-2003 (ΦΕΚ 592/03 τ.Β') όμοιες 

αποφάσεις, καθώς και το άρθρο 46 του Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ 

Α/267/3.12.07) με το οποίο ο Διοικητικός Τομέας μετονομάστηκε σε "Διοικητικό Τομέα 

Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών",  

9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με αριθ. 6792/102229(410/τ.ΥΟΔΔ/26.08.2013), με την οποία διορίσθηκε στη 

θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 

βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θεμάτων ο Ιατρίδης Δημήτριος του Μιχαήλ,  

10. Την υπ' αριθ. 0828/8ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2009ΣΕ08280004) από την οποία θα 

χρηματοδοτηθεί η ενέργεια,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την προκήρυξη του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας» στο πλαίσιο της Τεχνικής 

Υποστήριξης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» σύμφωνα με 

την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης με αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/ΦΕΚ 

Β’1856/26.11.2010, με την οποία εξειδικεύεται και τροποποιείται το Π.Δ. 4/2002.  

Τα στοιχεία που αφορούν το έργο και την διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης  έχουν ως εξής:  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

1. Ο Εργοδότης αναθέτει στον φορέα, που θα αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, και εκείνος 
αναλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων του υπογείου γκαράζ, του ισογείου, του 
μεσωρόφου, του 1ου,2ου, 3ου και 4ου  ορόφου  του κτιρίου επί της Λ. Αθηνών 58 και του 
2ου, 3ου και 4ου ορόφου του κτιρίου επί της Λ. Αθηνών 54-56, όπου στεγάζονται οι  Ειδικές 
Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.  

Για τον προγραμματισμό επίσκεψης στους παραπάνω χώρους, προκειμένου να 
διαμορφωθεί  προσωπική άποψη γι’ αυτούς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το 
στέλεχος της Μονάδας Δ’ της ΕΥΔ ΠΑΑ, κ. Αργυρίδη Π.  τηλ: 210-5275028 
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Οι επιτόπιες επισκέψεις για την επιθεώρηση των χώρων θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την  31 - 10  -2014 

 
Ο καθαρισμός των χώρων, θα γίνεται καθημερινώς από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και 

κατά τις απογευματινές ώρες που θα καθοριστούν στην Σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την 
ανάθεση του έργου. 

Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιμοποιούνται θα βαρύνουν αποκλειστικά την 
Ανάδοχο Εταιρεία. 

 

2. Το έργο του Αναδόχου συνίσταται γενικά στο ακόλουθο πρόγραμμα καθαρισμού: 

Α) Χώροι γραφείων, είσοδοι, διάδρομοι:  
i. Καθαρισμός όλων των οριζοντίων επιφανειών (γραφεία, βιβλιοθήκες, ράφια, ντουλάπες, 

ποδιές παραθύρων κλπ.) με βρεγμένο δέρμα και ειδικό απορρυπαντικό (5 φορές την 
εβδομάδα), 

ii. Άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων (5 φορές  την  εβδομάδα) 
iii. Άδειασμα  καλαθιών και τοποθέτηση  σακούλας (5 φορές  την  εβδομάδα) 
iv. Αφαίρεση των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τους τοίχους, τα τζάμια και 

τους διακόπτες των φωτιστικών (5 φορές την εβδομάδα) 
v. Καθαρισμός των τηλεφωνικών  συσκευών (5 φορές  την εβδομάδα) 

vi. Σκούπισμα  με ηλεκτρική  σκούπα  των υφασμάτινων  επίπλων (1 φορά την εβδομάδα) 
vii. Σκούπισμα με απορροφητική  μηχανή των δαπέδων  και σφουγγάρισμα (5 φορές  την 

εβδομάδα) 
Β) Είσοδος 

i. Καθαρισμός  επίπλων και αλουμινίων (5  φορές  την  εβδομάδα) 
ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα  δαπέδου (5  φορές  την  εβδομάδα)  

Γ) Ανελκυστήρες  
i. Καθαρισμός καμπίνας εσωτερικά και εξωτερικά (5  φορές  την  εβδομάδα) 

ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα  δαπέδων (5  φορές  την  εβδομάδα)  
Δ) Γκαράζ 

i. Καθαρισμός γκαράζ ( 1 φορά την ημέρα ) 
Ε) Κλιμακοστάσια 

i. Σκούπισμα  και σφουγγάρισμα (5 φορές την εβδομάδα) 
ii. Καθαρισμός κιγκλιδώματος (1 φορά την εβδομάδα) 

ΣΤ) Τουαλέτες 
i. Πλύσιμο και απολύμανση με βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των νιπτήρων 

και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες (5 φορές την εβδομάδα) 
ii. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου, άδειασμα των σκουπιδιών και τοποθέτηση 

σακούλας στα καλάθια αχρήστων (5 φορές την εβδομάδα) 
iii. Καθαρισμός  καθρεπτών (5 φορές την εβδομάδα) 
iv. Πλύσιμο  των πλακιδίων σε όλο το ύψος (1 φορά την εβδομάδα) 

Ζ) Κουζίνα 
i. Πλύσιμο ποτηριών  και τακτοποίηση κουζίνας (5 φορές την εβδομάδα) 

ii. Σκούπισμα  και σφουγγάρισμα δαπέδου (5 φορές την εβδομάδα) 
Η) Καθαρισμός Τζαμιών  

i. Καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής  πλευράς των περιμετρικών  τζαμιών και 
εσωτερικών διαχωριστικών (1 φορά το δίμηνο)  
Θ) Σκληρά δάπεδα-μοκέτες 
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ii. Πλύσιμο με περιστροφική μηχανή των  δαπέδων (1 φορά το χρόνο) 
iii. Πλύσιμο μοκετών (αν τοποθετηθούν)  (1 φορά το χρόνο) 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια και αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση που οι Ειδικές 

Υπηρεσίες μετεστεγασθούν σε άλλα κτίρια.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Έως του ποσού των  30.000,00 (τριάντα  χιλιάδων) ευρώ πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α .   

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται  τμηματικά κάθε μήνα με την έγκριση των 

εργασιών του Αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που 

ορίζεται με σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.  

Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)του 

συνολικού ύψους της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/ Κοινοπραξίες 

αυτών, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία 

στο ανωτέρω θέμα. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν :  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων , 

που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Υποψήφιος φορέας, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση, 

γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται 

κατωτέρω ή εμπίπτει σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, που απαριθμούνται στους όρους 5 

έως 10, δεν δύναται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. 

Οι λόγοι και οι περιπτώσεις αποκλεισμού είναι οι εξής: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  
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2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαίου 1997  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.  

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την οικονομική 

προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες  

5. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση, ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

6. Έχει εκκινήσει εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 

αναγκαστικής  διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, 

7. Καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 

8. Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές 

9. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

10. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των 

φόρων και τελών  

Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία:  

Αναγκαίος όρος για τη συμμετοχή και ανάθεση του έργου είναι ο φορέας να 

αποδεικνύει ότι τηρεί όλα τα προβλεπόμενα στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία 

και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια, του 

προσωπικού, που θα απασχολεί για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται να προσκομίσει με την προσφορά του αναλυτική κατάσταση του 

προσωπικού θεωρημένη από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή αποδεικτικά 

συμβάσεων εργασίας ή όποιο άλλο στοιχείο κρίνει ως πρόσφορο για την τεκμηρίωση 

της απασχόλησης των υπαλλήλων και κατάλληλο, ώστε να σχηματισθεί πλήρης άποψη 

για την τακτική, νόμιμη και αμειβόμενη απασχόλησή των τελευταίων. Σε περίπτωση μη 

συνδρομής των ανωτέρω όρων ο φορέας αποκλείεται αυτοδίκαια από την περαιτέρω 

διαδικασία αξιολόγησης.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλλουν έως την 29/10/2014 τις κλειστές και 

σφραγισμένες με την σφραγίδα της εταιρίας (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) 

προσφορές τους στο Πρωτόκολλο  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. Λ. Αθηνών 58, 

Αθήνα,  3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή 

νομικού προσώπου  σε περισσότερες από μία προσφορές . 

Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων , εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών.  

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

Ο κλειστός και σφραγισμένος φάκελος που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή 

ένα πρωτότυπο της προσφοράς, στο οποίο κάθε φύλλο θα είναι μονογραμμένο από τον 

υποψήφιο φορέα (φυσικό πρόσωπο) ή μονογραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με την 

εταιρική σφραγίδα ανά φύλλο σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου και θα φέρει 

εξωτερικά την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  και δύο απλά αντίγραφα του φακέλου  της προσφοράς.  

 

Στο πρωτότυπο και στα δύο αντίγραφα της προσφοράς θα περιλαμβάνονται σε τρεις (3)  

ξεχωριστούς υποφακέλους τα ακόλουθα: 

 

α) σε έναν φάκελο τα δικαιολογητικά/ αποδεικτικά /υπεύθυνες δηλώσεις για την προσωπική 

κατάσταση και την χρηματοοικονομική και τεχνική επάρκεια του υποψηφίου φορέα.  

β) σε άλλον φάκελο  η ανάλυση που αφορά την τεχνική ικανότητα και  

γ)σε τρίτο φάκελο η οικονομική προσφορά του φορέα   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των υποψηφίων φορέων και 

την χρηματοοικονομική και τεχνική τους επάρκεια. 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν 

ως προς την τεχνική τους ικανότητα να υλοποιήσουν με επιτυχία το έργο ενώ θα συνεκτιμηθεί 

και το ύψος της οικονομικής τους προσφοράς. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία και θα 

βαθμολογήσει τους συμμετέχοντες και θα εισηγηθεί προς τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών 

Πόρων και Υποδομών την ανάθεση του έργου προς τον πρώτο στην τελική  κατάταξη φορέα.   
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :  

 

α)Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου μαζί με τις 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου 

καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα σχετικά ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ 

δημοσίευσης (για Α.Ε.) ή (για λοιπές εταιρείες) το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού 

συγκρότησης του διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου συγκροτημένου σε σώμα. 

β)Οι υποψήφιοι, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο είτε ενώσεις / κοινοπραξίες θα πρέπει να 

προσκομίσουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση ότι: 

1. Δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού για την ανάληψη του έργου, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην πρόσκληση και ότι δεσμεύονται να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τούτο προ της υπογραφής της 

σύμβασης στην περίπτωση που τους κατακυρωθεί το έργο   

2. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  των 

οποίων έλαβαν γνώση . 

4. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.  

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

6. Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.  

7. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση με το προαναφερόμενο περιεχόμενο υπογράφεται, εφόσον πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από τον Πρόεδρο και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. Στις περιπτώσεις ενώσεως/ κοινοπραξίας η 

δήλωση υπογράφεται  είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο (για Α.Ε.)  κάθε μέλους – εταιρίας της ένωσης είτε από τον οριζόμενο με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης/ κοινοπραξίας.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Τα  δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την ανάθεση του έργου την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης προσκομίζονται από τον Ανάδοχο που θα καταταχθεί πρώτος και υποβάλλονται το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου από την 

Ειδική Υπηρεσία. Ειδικότερα είναι τα εξής:   
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 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  γενικής χρήσης  έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας, που κατετάγη πρώτος, συγκεκριμένα 

το φυσικό πρόσωπο, ο διαχειριστής Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε.,  δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου ή τουλάχιστον εν ισχύει κατά την υπογραφή της σύμβασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις , που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 Όλα τα έγγραφα, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω ότι απαιτούνται, για τη θεμελίωση της 

τήρησης των προβλεπομένων στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (κατάσταση 

εργαζομένων, συμβάσεις κ.ο.κ.) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ   

Κάθε υποψήφιος δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει σημαντικό και 

απαραίτητο για την τεκμηρίωση της τεχνικής και οικονομικής του ικανότητας. Σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, προκειμένου να σχηματίσει 

ολοκληρωμένη άποψη, της παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει στοιχεία  που να αποδεικνύουν 

την χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου όπως είναι 

ενδεικτικά: 

1. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης της τελευταίας τριετίας ή για όσο διάστημα 

δραστηριοποιείται ο υποψήφιος εάν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο της τριετίας. 

2. Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα οποία 

υλοποίησε ο φορέας κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους 

αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης 

είναι Δημόσιος φορέας προσκομίζεται βεβαίωση της Αναθέτουσας ενώ αν αποδέκτης 

των υπηρεσιών είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα υποβάλλονται 

σχετικά αποδεικτικά ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεων ή/και παραστατικά 

υλοποίησης των έργων. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις με βάση όλα τα έγγραφα, που 

προσκομίζει κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος δύναται να υποβάλλει κάθε στοιχείο, που κρίνει 

αναγκαίο για την τεκμηρίωση της τεχνικής και οικονομικής του ικανότητας.  
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ΕΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Σε περίπτωση που ο φορέας στον οποίον πρόκειται να γίνει η ανάθεση του έργου είναι ένωση 

προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη 

που συμμετέχουν στην ένωση. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομιστεί από την ένωση 

συμφωνητικό μεταξύ των μελών της όπου : 

 θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης (leader) 

 θα ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Η ένωση / κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

 Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο και μέχρι την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης δύναται να της ζητηθεί από τον Εργοδότη, εφόσον 

κριθεί αναγκαίο, να περιβληθεί νομικού τύπου αναγνωρισμένου από το ελληνικό 

δίκαιο.  

 Απαραιτήτως πρέπει να αποδεικνύεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του κάθε 

μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας (π.χ. του Διοικητικού Συμβουλίου) για τη συμμετοχή 

του στη διαδικασία και στην ένωση / κοινοπραξία, και να δηλώνεται με σαφήνεια το 

μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας.  

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έως την περάτωση της σύμβασης έναντι της 

Αναθέτουσας Υπηρεσίας 

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση 

μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με 

την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης από τα 

εναπομείναντα μέλη, θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα 

αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη 

δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να 

ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην 

αντίστοιχη φάση της διαδικασίας. Η αντικατάσταση, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 



                                                                        10/11 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση είναι: 

 Αριθμός προσωπικού, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου 
καθαριότητας των δύο κτιρίων 

 Προτεινόμενες ώρες (minimum) απασχόλησης για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου 
Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα προσαρμογής σε απρόοπτες καταστάσεις και ανάγκες της 
υπηρεσίας, λ.χ. καθαρισμός του κτιρίου μετά από τεχνικές εργασίες, βαψίματα κ.ο.κ.  

 
Ο συντελεστής βαρύτητας συνολικά για την Τεχνική Αξιολόγηση συνίσταται στο  80% της 

συνολικής βαθμολογίας.  

 
Θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον 

οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος. 

 
Η βαθμολόγηση και η αναγωγή των βαθμών σε ένα ΣΒΤΠ για την τεχνική ικανότητα του κάθε 

προσφέροντος θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί: 

 

 Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από 

το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

 Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των 

μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί με τον επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 

 Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 

Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.  

 Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος βαθμολογείται με  το 

συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται 

από τον τύπο:  

100
max





  

όπου max  = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 20%.  

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος : 

 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ  100 
όπου : 
Οj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j 

Κmin: το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

Κj: το κόστος της προσφοράς j 
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Ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα απορρίπτονται.  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών 

και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 
Tj = 0,80 x ΣΒΠΤ + 0,20 x Oj 

όπου: 
Tj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

ΣΒΠΤ: η βαθμολογία του κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σε κλίμακα 0-100 

Oj: η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα 0-

100. 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή 

Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 2286/08-05-2014 ΑΔΑ ΒΙΦΘΒ-Ω2Φ όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση 3840/23-07-14 ΑΔΑ Β8ΨΜΒ-Ω9Ν του Ειδικού Γραμματέα 

Διοικητικών Πόρων & Υποδομών. 

 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών  στο πλαίσιο της διαδικασίας για την 

επιλογή αναδόχου του έργου. 

Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει σχετικό πρακτικό μετά τον έλεγχο των στοιχείων για την 

προσωπική κατάσταση των υποψηφίων και της τεχνικής / επαγγελματικής/ χρηματοοικονομικής 

επάρκειας, πρακτικό για την βαθμολόγηση της τεχνικής ικανότητας και αντίστοιχα πρακτικά για 

την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και την τελική κατάταξη .  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η Παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας 2007-2013» www.agrotikianaptixi.gr για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)  ημερών.  

 

 
 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/

