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 θε. Φ.600/65/764953/.628/21 Μαξ 18/ΓΔ/Γ1/4α 
 θζη. Φ.600/149/769975/.1313/15 Ηνπλ 18/ ΓΔ/Γ1/4α 
 θδ. Αξ. Πξση. 1483/Φ.27/16 Ηνπι 18/Δ.Τ.Τ.Γ.Σ.Α.Μ.Δ.Σ.Δ.Α.Α.Π. 
 θε. Φ.600/400/776453 /.2192/27 επ 18/ ΓΔ/Γ1/4α 

 
1. αο γλσξίδνπκε φηη, έρνληαο ππφςε: 
 

  α. Σν (ζ) ζρεηηθφ κε ην νπνίν, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο 
(ΤΠ.ΔΘ.Α.) δχλαηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο, λα πξνβαίλεη κεηαμχ 
ησλ άιισλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ή λα ζπλάπηεη κε ηξίηνπο ζπκβάζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ, απνθιεηζηηθά ζε φ,ηη 
αθνξά ζηε ζίηηζε κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε 
πξνθήξπμεο, γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο, θαηά 
παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε 
εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  
 
 β. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη 
εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ησλ (ηβ) θαη (ηγ) ζρεηηθψλ θαη 
εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 32, 107 παξ. 1 θαη 3, 108, 109 θαη 39 αληίζηνηρα. 
 
  γ. Σηο (β), (ε) θαη (ηδ) ζρεηηθέο απνθάζεηο πεξί ηεο κεηαβηβαδφκελεο 
νηθνλνκηθήο εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ ΑΝΤΔΘΑ Παλαγηψηε Ρήγα. 
 
  δ. Σελ απφ 16 Φεβ 16 Γηαηαγή Δπηρεηξήζεσλ ππ. αξηζ. «1» ηνπ 
ΓΔΔΘΑ/Γ΄ΚΛΑΓΟΤ/Σκήκα Πνιηηηθήο – ρεδίσλ ΓΜ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
αλαηίζεηαη ζην ΓΔ πέξαλ ησλ άιισλ θαη ε απνζηνιή ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα ηε κίζζσζε ηδησηψλ, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ΓΜ ζηα Κ.Τ.Σ. (ζίηηζε).  
 
  ε. Σελ (ηα) ζρεηηθή ΚΤΑ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ 
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνέξγσλ ζίηηζεο 
ησλ 5 Κ.Τ.Σ. λήζσλ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λέξνπ θαη Κσ).  
 
  ζη. Σν (ηε) ζρεηηθφ Σξνπνπνηεκέλν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο πνπ 
ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΟΠ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΦΔΚ 
Β΄ 2451/09-8-2016 θαη πξνηάζεθαλ ζην Σκήκα Σ («Πξνγξακκαηηζκφο 
Τινπνίεζεο Πξάμεο / Χξηκφηεηαο Πξάμεο») ηα αθφινπζα ππνέξγα: 
 

(1) Α/Α ππνέξγσλ απφ 1 έσο 5, πνπ αθνξνχλ ζε παξνρή 
ζίηηζεο ζηα Κ.Τ.Σ. Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λέξνπ θαη ΚΧ αληίζηνηρα, θαηά Α΄ Φάζε 
θαη  δηάξθεηαο 1,67 κελψλ. 

 
(2) Α/Α ππνέξγσλ απφ 6 έσο 10, πνπ αθνξνχλ ζε παξνρή 

ζίηηζεο ζηα Κ.Τ.Σ. Υίνπ, Λέζβνπ, άκνπ, Λέξνπ θαη ΚΧ αληίζηνηρα, θαηά Β΄ Φάζε 
θαη  δηάξθεηαο 3 κελψλ. 
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    δ. Σελ (ηζ) ζρεηηθή 2ε Σξνπνπνίεζε Απόθαζεο Υνξήγεζεο 
Επηδόηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε επηδφηεζεο ηεο 
Γξάζεο «Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», κε 
θσδηθφ ΟΠ 5009773 θαη δηθαηνχρν ην ΤΠΔΘΑ, κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε 
16.003.985,00 € θαη ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο 12.002.988,75 €, ίζε κε ην 75% ηεο 
επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο, ε νπνία ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηεο κε αξηζ. 
Πξση. 654/15-06-2017 (Κσδ. 13) πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζην Δζληθφ 
Πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020, ζηνλ 
Δηδηθφ ηφρν «Άζπιν-SO1» θαη ζηνλ Δζληθφ ηφρν «Τπνδνρή /Άζπιν-NO1». 
  

   ε. Σελ (θ) ζρεηηθή 2ε Σξνπνπνίεζε πκθσλίαο Επηδόηεζεο 
Δξάζεο, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έληαμε ηεο Γξάζεο «Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
(Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», κε θσδηθφ ΟΠ 5009773, ζηνλ 
Δηδηθφ ηφρν «Άζπιν» θαη ζηνλ Δζληθφ ηφρν «Τπνδνρή /άζπιν» ηνπ Δ.Π. 
Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.  

 
 ζ. Σν (ηε) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν αλαηίζεηαη ζην ΓΔ ε δηελέξγεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ Τπνέξγσλ κε Α/Α 1 
έσο 10. 

 
    η. Σν (ηζη) ζρεηηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη 

ζπληνληζηηθέο νδεγίεο ηνπ ΓΔ, ζε ζέκαηα δηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ γηα ηε 
ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε αλαδφρνπο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ΓΜ (απνθιεηζηηθά ζε φηη αθνξά ζηε ζίηηζε ησλ πξνζθχγσλ θαη 
κεηαλαζηψλ) ζηα σο άλσ πξναλαθεξζέληα Κ.Τ.Σ. 

 
  ηα. Σηο (θβ) ζρεηηθέο ζεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηεο Τπεχζπλεο Αξρήο / 

Δληεηαικέλεο Αξρήο (ΤΑ/ΔΑ) θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ 
ππνβιεζέλησλ κε ην (θγ) ζρεηηθφ, θεηκέλσλ πξφζθιεζεο αλά ΚΤΣ.  

 
 ηβ. Σελ (θγ) ζρεηηθή εληνιή δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) 
ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. 

 
 ηγ. Σν (θδ) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν ε 96 ΑΓΣΔ απνθάζηζε ηε καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζην ΚΤΣ 
Υίνπ (Β΄ Φάζε) θαη πξφηεηλε ηελ επαλάιεςή ηεο.  

 
 ηδ. Σν (θζη) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν ην ΓΔ/Γ1 ππέβαιε ζην 

ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΗΓΔΑΠ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή 
Αξρή, ην Σεχρνο Πξφζθιεζεο πκκεηνρήο ζε Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ηε χλαςε χκβαζεο Τπεξεζηψλ 
Παξνρήο ίηηζεο, ζην ΚΤΣ Υίνπ – Β΄Φάζε, ζην νπνίν έρνπλ ελζσκαησζεί νη 
πξνβιέςεηο ηνπ ΦΔΚ ΤΟΓΓ 279/17 Ματ 18. 
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 ηε. Σελ (θδ) ζρεηηθή ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Τπεχζπλεο Αξρήο / 
Δληεηαικέλεο Αξρήο (ΤΑ/ΔΑ) γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ πξφζθιεζεο θαη ηε 
δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην Τπνέξγν «ΠΑΡΟΥΖ 
ΗΣΗΖ ΣΟ ΚΤΣ ΥΗΟΤ Β΄ ΦΑΖ» ΑΑ 6 ηεο πξάμεο «Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο & Σαπηνπνίεζεο 
(Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» κε θσδηθφ ΟΠ «5009773», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ «1.578.582,00€» 

 
ηζη. Σελ (θε) ζρεηηθή Δληνιή Γηελέξγεηαο Γηαδηθαζίαο χλαςεο 

χκβαζεο, κε ην Σεχρνο Πξφζθιεζεο πνπ αθνξά ζην ΚΤΣ Υίνπ πνπ 
δεκνζηεχηεθε ζηηο 01 Ννε 18, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ηνπ «ΚΖΜΓΖ». 

 
Απνθαζίδνπκε 

 
2. Σελ άκεζε πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ Κ.Τ.Σ. Υίνπ,  κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ θάιπςε 
θαηεπείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο – πξνζθπγηθέο 
ξνέο) ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ιφγσλ εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο, 
πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 
3. πλνπηηθά ηνηρεία Δηαδηθαζίαο ύλαςεο ύκβαζεο 
 

α. Δηαδηθαζία 
 

 Ζ αλάζεζε λα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 32, 107 παξ. 1 θαη 3, 108 θαη 109 ηνπ (ηβ) ζρεηηθνχ, ην άξζξν 19 ηνπ 
Ν.4375/16 (ΦΔΚ Α΄51) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ (ηγ) φκνηνπ θαη 
ινηπψλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ζπλαθψλ κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξνρήο 
ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηε κε θαηαζηξαηήγεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ: 
 

(1) Δηαθάλεηαο θαη δεκνζηόηεηαο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
κέγηζηνπ δπλαηνχ αληαγσληζκνχ. 

 
(2) Απνθπγήο δηαθξίζεσλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 
 

(3) Ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (εηαηξεηψλ) 
ζηελ πξφζβαζε ηεο αγνξάο. 

 
(4) Ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο θαη αλαινγηθόηεηαο, ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 
 

(5) Πξνζηαζίαο ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ηδησηώλ. 
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(6) Ειεπζεξίαο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
 
  β. Κξηηήξην Αλάζεζεο  
 
  Ζ ηειηθή επηινγή παξόρνπ ησλ ππεξεζηψλ (κεηνδφηε / αλαδφρνπ), 
λα γίλεη κε θξηηήξην απνθιεηζηηθά  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη (ρακειφηεξεο) ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ λ. 
4412/16, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 
ζηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο, αθνχ ε 
αλαζέηνπζα αξρή (96 ΑΓΣΔ) ειέγμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 
άξζξσλ 73 έσο 75 θαη 78 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 
 
  γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 
  Οη ππεξεζίεο ζίηηζεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ πξνζδηνξίδνληαη 
αλαιπηηθά ζηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Παξάξηεκα «Η» 
απηήο (Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο). 
 
  δ. Δεκνζηόηεηα 
 
  Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο κέρξη θαη ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα γίλεη κε ηνπο φξνπο ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο. 
 
  ε. Υξόλνο Δηελέξγεηαο – ύλαςεο ύκβαζεο  
 
  Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο λα γίλεη ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 
  
  ζη. Υξόλνο Έλαξμεο – Δηάξθεηα Παξνρήο Τπεξεζηώλ 
 
  Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο λα αξρίζεη ην αξγφηεξν εληόο 2 
εκεξώλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο λα είλαη ε 
αλαθεξφκελε ζην  Παξάξηεκα «Β» ηνπ παξφληνο. 
 
  δ. Σόπνο Παξάδνζεο ησλ Τπεξεζηώλ  
 
  Παξάδνζε ζπζζηηίνπ ζηελ έδξα ηνπ Κ.Τ.Σ., ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο. 
 
  ε. Υξεκαηνδόηεζε - Δηαζεζηκόηεηα Πίζησζεο 
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(1) Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί θαη εληνιή ηεο παξνχζαο  
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ Αζχινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014 – 2020. 

 
(2) χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ην κέγηζην 

εθηηκώκελν θόζηνο αλέξρεηαη ζηα 7,626 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 
εκεξεζίσο αλά άηνκν θαη ιακβάλνληαο ππφςε, ηα κέρξη ζήκεξα ηεξνχκελα 
ζηνηρεία ζην αξρείν ηνπ ΓΔ θαη ηηο εθηηκήζεηο, ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε πίζησζε 
ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζε 1.578.582,00 €, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ 
Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηνπ παξφληνο. 

 
(3) Με ηελ (ηζ) 2ε Σξνπνπνίεζε Απφθαζεο Υνξήγεζεο ηεο 

Δπηδφηεζεο, ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ησλ 16.003.985,00 € ζα 
θαηαβάιιεηαη ζηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε ππφινγν Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ην Ε΄ 
ΔΛΓΑΠ κε ΑΦΜ: 090153025 γηα ην έξγν 2017Δ73720000 «Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
(Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (MIS-5009773)». 

 
(4) Λνηπά ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο, ζχκθσλα κε νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΔ/ΓΟΗ. 
 
  ε. Σξόπνο Πιεξσκήο 
 
  Δμφθιεζε – πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ΠΓΔ θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο. 
 
  ζ. Κξαηήζεηο – Φ.Π.Α. 
 
  Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 
πάξνρν θαη θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο. Δπηπιένλ γηα ζέκαηα ΦΠΑ ηζρχνπλ νη 
πξνβιέςεηο ηεο ειιεληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. ε φηη αθνξά ηελ 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, απηφο αλέξρεηαη ζε 8%. 
 

  η. Έιεγρνο Πνηνηηθήο – Πνζνηηθήο Παξαιαβήο 
 
  Ο έιεγρνο ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο λα γίλεη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα θαζνξηζζεί κε κέξηκλα ηνπ ρεκαηηζκνχ σο 
(Αλαζέηνπζα Αξρή – ΑΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 
ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο. 
 

  ηα. Πηζηνπνηήζεηο Παξόρνπ Τπεξεζηώλ ίηηζεο 
 
  Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Β» ηνπ παξφληνο. 
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4. Καηαθύξσζε – ύλαςε ή / θαη Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

 
  α. Καηά ηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο (αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) 
θαη πξηλ ηελ έθδνζε / ππνγξαθή ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο λα εθαξκνζζνχλ 
νη πεξηγξαθφκελεο ζην (ηζη) ζρεηηθφ, δηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  
ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζίαο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.  
  
  β. Έθδνζε - ππνγξαθή θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην (ηζη) ζρεηηθφ δηαδηθαζίεο. 
 
  γ. Απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο ή / θαη έγθξηζεο πνηληθψλ 
ξεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα (β) θαη (ηζη) ζρεηηθά. 
 

5. Εμνπζηνδνηήζεηο – πγθξόηεζε πιινγηθώλ Οξγάλσλ  
 
  α.  Δμνπζηνδνηνχληαη: 
 

(1)   Ο Γηνηθεηήο ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα ηε(λ): 
 
 (α) χλαςε ηεο /-σλ ζχκβαζεο /-σλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζίηηζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο. 

 
 (β) πγθξφηεζε ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ (επηηξνπψλ) 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία [άξζξν 221 ηνπ (ηβ) 
ζρεηηθνχ]. ηηο επηηξνπέο δηελέξγεηαο / αμηνιφγεζεο θαη παξαιαβήο λα 
ζπκκεηάζρεη ππνρξεσηηθά θαηάιιειν έκπεηξν πξνζσπηθφ ή / θαη αλάινγεο 
εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο. 

 
 (γ) Έθδνζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ επί ησλ εηζεγήζεσλ 

/ πξαθηηθψλ ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ.  
 
 (δ) Κνηλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο αιιεινγξαθίαο επί ησλ 

ζπλαθψλ πξνο ην παξφλ έγγξαθν ζεκάησλ, ζηα ΣΟΚΔΓΠ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 
ζηελ Εψλε Δπζχλεο ηνπ ρεκαηηζκνχ. 

 
(2)  Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΣΟΚΔΓΠ, γηα ηνλ: 

 
 (α) Καζνξηζκφ θαηάιιεινπ αξκφδηνπ αηφκνπ σο 

"ππεχζπλνπ" πνπ ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνπο φξνπο ηεο 
Πξφζθιεζεο θαη αληίζηνηρα ζηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 
  (β) Έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ (ηα) ζρεηηθνχ, γηα ηελ 
ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηα ΣΟΚΔΓΠ φπνπ πξνβιέπεηαη ηα ζηειέρε ηνπο φηη 
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κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λφκνπ 
θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Ηεξαξρίαο.  
 

6. Σν παξφλ πξνζππνγξάθεηαη απφ 96 ΑΓΣΔ/ΓΟΗ, γηα ηα ζέκαηα 
αξκνδηφηεηάο ηεο. 

 
7. Παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 
 
8. Σν ΓΔ/Γ3, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α.) παξαθαιείηαη γηα 

ηελ αλάξηεζε ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 

9. Σν ΓΔ θαη ε ΑΓΔΝ, ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α.), 
παξαθαινχληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο 
 

10. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κνπθνπθίθαο, Σκρεο 96 
ΑΓΣΔ/4νπ ΔΓ, ηει. ΔΦΑΓ: 862-4242, ηει. ΟΣΔ: 2271084242. 

 
 

 Σαμρνο  Παλαγηψηεο Κηκνπξηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Γηνηθεηήο 

  

  

Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κνπθνπθίθαο           

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α»  Πίλαθαο Αλαιπηηθψλ ηνηρείσλ Πεξηνρψλ ίηηζεο / Κ.Τ.Σ. 
«Β» Σεχρνο Πξφζθιεζεο πκκεηνρήο ζε Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Υσξίο 

Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ηε χλαςε χκβαζεο Τπεξεζηψλ 
γηα ην Τπνέξγν κε Αξηζκφ «6» (ΚΤΣ Υίνπ). 

 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα  

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ - ΓΗΓΔΑΠ 

 

ΓΔ/Γ1-ΓΟΗ - ΓΔΝΓΖ  

ΑΓΔΝ/ΓΤΓΜ-ΓΔΜ  

96 ΑΓΣΔ/ 4ν ΔΓ-ΓΟΗ-ΓΤΓ  
96 ΑΓΣΔ/ΣΟΚΔΓΠ  
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96 ΑΝΩΣΔΡH ΓΗΟΗΚΖΖ

ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ

4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/IIδ

1 Νοε 18

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A» ΣΖ ΓΓΖ

Φ.600.163/85/49999/Σ.4727

(τωρίς ΦΠΑ) (κε ΦΠΑ 24%) (τωρίς ΦΠΑ) (κε ΦΠΑ 24%)

1 96 ΑΓΣΔ
Περηοτή Υαιθεηός              

(πρώελ εργοζηάζηο ΒΗΑΛ)       

Νήζοσ Υίοσ

2.300 90 6,15 7,626 1.273.050,00 1.578.582,00 305.532,00

ΤΝΟΛΟ 2.300 1.273.050,00 1.578.582,00

τες (ΠΕ)  Γεκοζζέλες Κηκοσρηδής

Αθρηβές Αληίγραθο              

Αλτες (ΔΜ) Ηωάλλες Κοσθοσθίθας         

              Σκτες  4οσ ΔΓ/ΗIδ

Τ π ο δ η ο η θ ε η ή ς

ΜΔΓΙΣΟ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ 

ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΟΣΟ 

ΜΔΡΙΓΑ(€) 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ (€) 

ΠΙΝΑΚΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΙΣΙΗ

Α/Α ΥΗΜATIΜΟ
ΠΔΡΙΟΥΗ Κ.Τ.Σ. - 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΓΡΑΗ

ΜΔΓΙΣΗ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ  

(εκερήζηωλ 

αηοκηθώλ 

κερίδωλ)

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ 

ΦΠΑ

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

(εκέρες)
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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΑΑ)   

 

Δπσλπκία 96 ΑΓΣΔ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηξδν «ΓΚΗΑΛΑ», Γ. Κνλδχιε 10 

Πφιε Υίνο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 82132 

Υψξα1 Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS2 GR 413 

Σειέθσλν 2271084242 

Φαμ 2271027400 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  96adte@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 Βαγγειάηνο Παλαγηψηεο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) - 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

- 

 
1.1.1 Αλαζέηνπζα Αξρή (ΑΑ)  
 

Καζνξίδεηαη ε 96 Αλσηέξα Γηνίθεζε Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο (ΑΓΣΔ), ε νπνία είλαη 
ρεκαηηζκφο Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΠΔΘΑ) θαη αλήθεη 
ζηελ Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Δζλνθπιαθήο θαη Νήζσλ (ΑΓΔΝ). 
 
1.1.2 Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ΑΑ  
 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Άκπλα.  
 
1.1.3 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο4  
 
 1.1.3.1 Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..) («πζηήκαηνο») θαηά πεξίπησζε, κε: 
 
   1.1.3.1.1 Σελ απνζηνιή ή θνηλνπνίεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κε 
κελχκαηα δηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία». 
 
   1.1.3.1.2 Σελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο αλαζέηνπζεο 
αξρέο/ αλαζέηνληεο θνξείο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ Πξνθεξπγκέλνπ 
Γηαγσληζκνχ» ηνπ εθάζηνηε δηαγσληζκνχ. 
 

                                                           
1 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο δ) ηνπ Ν.4412/16.  
2 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο δ) ηνπ Ν.4412/16. 
3 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο 

(FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, 
θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

4 Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 
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   1.1.3.1.3 Σελ ππνβνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηνπο (ππφ)θαθέινπο: 
 
     1.1.3.1.3.1 «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά». 
 
     1.1.3.1.3.2 «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
     1.1.3.1.3.3 «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ». 
 
 1.1.3.2 Σα ζρεηηθά ζηνηρεία απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο, ππνβνιήο ή 
αλάξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νζφλεο ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, θαη 
εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο απηψλ, απνηεινχλ απφδεημε επηθνηλσλίαο θαη 
δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. Οη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ ηελ 
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο ή 
ππνβνιήο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη, αλ είλαη θαηά ην λφκν 
ενξηάζηκε, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε. 
 
 1.1.3.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα θαηά 
πεξίπησζε έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί / παξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ππνγεγξακκέλα κε 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 
ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ 
εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν 
εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο. 
 
 1.1.3.4 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο / αλαζέηνληεο θνξείο, ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα 
θαη νη επνπηηθνί θαη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ππνβάιινπλ θαη αλαξηνχλ κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014, ηα άξζξα 3 θαη 5 ηεο 
αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρπζκίζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (ΦΔΚ Β‟ 
1317/2012) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 
 
 1.1.3.5 Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ηε ρξήζε Γπλακηθψλ πζηεκάησλ Αγνξψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ 
Καηαιφγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33, 35, 270 θαη 272 αληίζηνηρα ηνπ 
λ.4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαηά πεξίπησζε νξηδφκελνπο ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο εηδηθνχο φξνπο. 
 
 1.1.3.6 Οη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην 
ζχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο 
δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, εθαξκνδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ λ. 2690/1999 θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 
(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β‟ 1317/23.04.2012) φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην π.δ. 
28/2015 (ΦΔΚ Α/34). Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016. 
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ειίδα 6 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 1.1.3.7 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 2.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζα απνζθξαγηζζνχλ -  αμηνινγε-
ζνχλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

 
1.2.1 Δίδνο δηαδηθαζίαο  
 

1.2.1.1  Γηα ηελ αλάδεημε νηθνλνκηθνχ θνξέα (αλαδφρνπ) ζα δηεμαρζεί κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ ιφγσ 
ηνπ επείγνληνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32, 107 παξ. 1 θαη 3, 108 θαη 109 ηνπ λ. 4412/16 
(ΦΔΚ Α΄142), ην άξζξν 19 ηνπ Ν.4375/16 (ΦΔΚ Α΄51) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
39 ηνπ Ν.4456/17 (ΦΔΚ Α΄24) θαη ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4508/17 (ΦΔΚ Α΄200). 

 
 Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα ζπλάςεη δεκφζηα ζχκβαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, ιφγσ 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ ελδηαθεξφκελε 
αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51 Α) 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4456/2017 (ΦΔΚ 24 Α) θαη ην άξζξν 33 ηνπ 
Ν.4508/17 (ΦΔΚ Α΄200), θαζφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε 
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο  κέρξη 
ηελ αλάισζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαη έσο 90 εκέξεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο.  
 
1.2.2 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 
 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν 6 ηεο Πξάμεο  «Παξνρή 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο , θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην  
Δζληθφ Πξφγξακκα «Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 κε βάζε 
ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση.1345/Φ.27/23.10.2017 φπσο απηή ηζρχεη θαη 
ηξνπνπνηήζεθε θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5009773 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη  απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Δπξσπατθφ Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 
Έληαμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
(ΠΓΔ) (αξηζκ.  ελαξ. Έξγνπ 2017Δ73720000). 
 
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 
1.3.1 Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  
 
1.3.1.1 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε θάιπςε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο ηεο 
ζίηηζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο 
γεπκάησλ θαη δηαλνκήο ζην Κ.Τ.Σ. XIOY  γηα ηε Β‟ Φάζε ηεο δξάζεο « Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) 
ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» κε θσδηθφ ΟΠ 5009773 ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. 
πξση.930/01-08-2017 (ΑΓΑ:6ΚΜΛ465ΥΗ8-ΡΔ0) ζπκθσλία επηδφηεζεο φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε  ηηο Α.Π.: 1345/Φ.27  23/10/17 (ΑΓΑ: ΦΦΚΝ465ΥΗ8-ΓΓΕ), Α.Π.: 
1627/Φ.27 05/12/17(ΑΓΑ: 6ΖΣΣ465ΥΗ8-9ΜΧ) θαη ΑΠ 1068/Φ.27/2018 απνθάζεηο 
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ειίδα 7 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ αλά θαηεγνξία 
αηηνχλησλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 
1.3.1.2 Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ 

Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 55322000-3 (ππεξεζίεο παξαζθεπήο 
γεπκάησλ) θαη ζπκπιεξσκαηηθψο 55320000-9 (Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ), 
55321000-6 (ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο γεπκάησλ)  55521200-0 (ππεξεζίεο παξάδνζεο 
γεπκάησλ). 

 
1.3.1.3 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε αθνξά ζην Τπνέξγν κε αξηζκφ 6 «Παξνρή 

ίηηζεο ζην ΚΤΣ Υίνπ Β΄ ΦΑΖ»  θαη απνηειεί ηκήκα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο γηα ηα Τπνέξγα 6-10 ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) 
ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» κε θσδηθφ ΟΠ 5009773 ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020. 

 
1.3.1.4 Σα θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
θαη ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα 
πξφζθιεζε εθαξκφδνληαη ζε ππνβάιινληεο πξνζθνξά γηα ην Κ.Τ.Σ Υίνπ ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα Τπνέξγα 6-10 ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

   
1.3.1.5 Ζ ππνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα αλά λήζν, επηβιήζεθε ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ Κ.Τ.Σ. θαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη 
νξγαλσηηθή επάξθεηα ησλ εθάζηνηε παξφρσλ ππεξεζηψλ. 

 
1.3.1.6 Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κέρξη θαη γηα 

δπν (2) ηκήκαηα (Κ.Τ.Σ.) θαη λα αλαδεηρζνχλ πάξνρνη ππεξεζηψλ θαη γηα ηα δπν εθφζνλ  
κεηνδφηεζαλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο θαη αληίζηνηρα 
πξφζεζεο θαηαθχξσζεο ζα γίλεη απφ ηελ ΑΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔ/Γ1 θαηά ηε θάζε 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο / 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

 
1.3.1.7 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο θαη ιεπηνκεξείο ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ δίδνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Η» θαη «ΗΗ» αληίζηνηρα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

 

1.3.2 Αλαζέηνπζεο Αξρέο - πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύκβαζε 
 
96 Αλσηέξα Γηνίθεζε Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο (ΑΓΣΔ).  
 

  
1.3.3 Αξηζκόο ζπκβαιινκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ   

 
1.3.3.1  Ζ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα νδεγήζεη ζηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΚΤΣ. 
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ειίδα 8 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

1.3.3.2 Ζ 96 ΑΓΣΔ ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο (αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ) κε 
έλαλ (1) νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
1.3.4 Τπνδηαίξεζε ηεο ύκβαζεο ζε Σκήκαηα   
 
 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε αθνξά ζην Τπνέξγν κε αξηζκφ 6  «Παξνρή ίηηζεο ζην 
ΚΤΣ Υίνπ Β΄ ΦΑΖ»  θαη απνηειεί ηκήκα δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 
δηαθήξπμεο γηα ηα Τπνέξγα 6-10 ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, 
θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ 
λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» κε θσδηθφ ΟΠ 5009773 ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 θαη ε ππνδηαίξεζε ηεο ζε 
ηκήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.3.1.5 επηβιήζεθε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 
ησλ Κ.Τ.Σ.  

 
1.3.5 Δθηηκώκελε Αμία ηεο ύκβαζεο 
 

1.3.5.1  Ζ αμία ηεο ζχκβαζεο γηα ην ηκήκα πνπ αθνξά ζην Τπνέξγν 6 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.578.582,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ  
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 1.273.050,00) 

 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ ηκεκάησλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 

 
Για κάθε τμήμα θα εκδοθεί διακριτή πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ από τον αντίςτοιχο Σχηματιςμό 

Α/Α ρεκαηη-

ζκφο 

Πεξηνρή ΚΤΣ-Παξαδνηέα 

Γξάζεο 

Μέγηζηε 

Δθηηκψκελε 

Πνζφηεηα 

Ζκεξήζησλ 

Μεξίδσλ 

Υξνληθή 

Γηάξθεηα 

(εκέξεο) 

Μέγηζην Δθηηκψκελν 

εκεξήζην Κφζηνο 

Μεξίδαο (€) 

Δθηηκψκελε Αμία χκβαζεο 

(€) 

 

Αλαινγνχλ 

ΦΠΑ 

(Υσξίο 

ΦΠΑ) 

(κε ΦΠΑ 

24%) 

(Υσξίο 

ΦΠΑ) 

(κε ΦΠΑ 

24%) 

1 98 ΑΓΣΔ 
ΣΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ»      

Νήζνπ Λέζβνπ  
6.850 90 6,15 7,626 3.793.463,71 4.703.895,00 910.431,29 

2 96 ΑΓΣΔ 

Πεξηνρή Υαιθεηφο  

(πξψελ εξγνζηάζην 

ΒΗΑΛ)  

Νήζνπ Υίνπ 

2.300 90 6,15 7,626 1.273.050,00 1.578.582,00 305.532,00 

3 80 ΑΓΣΔ 
ηξδν "ΚΑΠΔΣΑΝ 

ΛΑΕΑΡΖ"  πεξηνρή ρσξ. 
Ππιί   Νήζνπ Κσ 

1,200 90 6.15 7.626 664,548.39 824,040.00 159,491.61 

4 80 ΑΓΣΔ 
Πεξηνρή Λεπίδα,                

Νήζνπ Λέξνπ 
1,200 90 6.15 7.626 664,548.39 824,040.00 159,491.61 

5 79 ΑΓΣΔ 
Πξψελ ΠΒ πεξηνρή 

ΒΑΘΤ, Νήζνπ άκνπ 
3,500 90 6.15 7.626 1,938,266.13 2,403,450.00 465,183.87 

  ΤΝΟΛΟ 15.050    8,333,876,62 10,334,007.00  

 
Γηα θάζε ηκήκα ζα εθδνζεί δηαθξηηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ 
αληίζηνηρν ζρεκαηηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα. 
 

1.3.5.2 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πξνέθπςε θαηφπηλ αληηθεηκεληθήο 
αμηνιφγεζεο – εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο εκεξήζηαο κεξίδαο πνπ αλέξρεηαη ζηα 7,626 επξψ 
κε ΦΠΑ ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηα αθφινπζα: 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -9 

ειίδα 9 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
1.3.5.2.1 Σελ ππ' αξηζ. 2/30866/0022/01 (ΦΔΚ 1022 B) Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε "Καζνξηζκφο εκεξήζηαο, θαη' άηνκν, δαπάλεο ηξνθνδνζίαο 
πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ ππφ λφκηκν πεξηνξηζκφ".  

 
1.3.5.2.2 Σηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

Βειηίσζε ηεο Δζηίαζεο πνπ επηζπλάπηνληαη σο Παξάξηεκα Α ζην κε αξ. πξση.  
Φ.800/174/136707/.2684/14-09-2016 ΤΠΔΘΑ/ ΓΓΟΤ/ΓΟΗ έγγξαθν. 

 
1.3.5.2.3 Σν άξζξν 5 παξ. 2 ηεο ππ‟ αξηζ. 

Φ.000/8/245258/.37/07-03-2016 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρχζκηζε ζεκάησλ 
Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο (ΚΔ..Ο.Γ.Π) θαη 
Σνπηθψλ πληνληζηηθψλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο (ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π.). 

 
1.3.5.2.4 Σηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κε ην κε αξ. πξση. 951/07-

08-2017 έγγξαθν  ηεο ΔΤΤΓ ΔΠ ΣΑΜΔΣΑΑΠ». 
 

1.3.5.3 ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο παξαζθεπήο γεπκάησλ, 
ζπζθεπαζίαο, επηζεκάλζεσλ επί ησλ ζπζθεπαζηψλ, ζπλνδεπηηθψλ κπαραξηθψλ / 
θαξπθεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ δηαλνκήο / παξάζεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο / απνθαηάζηαζεο 
ρψξνπ παξάζεζεο. 

 
1.3.6 Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 
 

Γελ πθίζηαηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο. 
 
1.3.7 Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 
 
1.3.7.1 Λακβάλνληαο ππφςε ην ξεπζηφ, αθαλφληζην θαη επκεηάβιεην ραξαθηήξα ησλ 
κεηαλαζηεπηηθψλ / πξνζθπγηθψλ ξνψλ, δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 
θαη κε αθξίβεηα ν αξηζκφο ησλ επσθεινχκελσλ κεηαλαζηψλ / πξνζθχγσλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ΚΤΣ, θαζψο ε κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηφ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο φπσο νη ηξέρνπζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη 
εθάζηνηε γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο. πλεπψο κε γλψκνλα ηελ αλάγθε ηεο ζπλέρεηαο ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ Ν.4412/16, θαζψο επίζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (αδπλακία αθξηβνχο πξφβιεςεο αξηζκνχ ζηηηδνκέλσλ), ε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο ζηελ παξ. 1.3.7.2.     
 
1.3.7.2 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηελ 
αλάισζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαη έσο ελελήληα εκέξεο 
(90) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 
 
1.3.7.3 Ζ ζχκβαζε (αξρηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο /-ζεσλ) 
ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 
κε ζπγθεθξηκέλεο ξνήο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζην Κ.Τ.Σ. φηαλ ζπληξέρνπλ νη 
εμήο πξνυπνζέζεηο: 
 
  1.3.7.3.1 Γηαδεπθηηθά: 
 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
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ειίδα 10 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

    1.3.7.3.1.1 Έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα απηήο, πνπ έρεη ηεζεί 
ζηελ πξφζθιεζε. 
 
    1.3.7.3.1.2 Αλαιψζεθε ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο.  
 
  1.3.7.3.2 Απνπιεξψζεθε ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκβάζεσο. 
 
  1.3.7.3.3 Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα  θαη εθδφζεθαλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επί επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ ή επί 
δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
 
1.3.8  Κξηηήξην Αλάζεζεο 
  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη5 ηεο ρακειόηεξεο εληαίαο ηηκήο (Πξνζθεξφκελε Σηκή - ΠΣ) 
γηα ην εκεξήζην γεχκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεληθνύ πζζηηίνπ». 

 
Γηεπθξίληζε: Γελ ζα ππνβιεζνχλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ην θφζηνο ησλ 

κεξίδσλ πξνγξακκάησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ αηηνχλησλ θαη ν «κεηνδφηεο» ζα αλαθεξπρηεί 
κε βάζε ηελ πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 1.3.8 ηεο 
παξνχζαο.  
 
1.3.9  Γεληθά ηνηρεία 
 
 1.3.9.1 Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππνςήθησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΚΤΣ, φιεο ηηο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ επίζθεςε έρεη σο ζηφρν ηελ 
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Κ.Τ.Σ , πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θνηλή αληίιεςε γηα ηηο απαηηήζεηο 
ζίηηζεο. 
 
 1.3.9.2 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξναλαθεξζείζα επίζθεςε απαηηείηαη ν 
ζπληνληζκφο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ 96 ΑΓΣΔ εληφο 
ηεο Εψλεο Δπζχλεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε ελδηαθέξνληνο. 
 
 1.3.9.3 Σν ππφ αλάζεζε έξγν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο κε ηίηιν «Παξνρή 
ππεξεζηώλ ζίηηζεο, θαζαξηόηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ» (Δηδηθφο ηφρνο 1 - 
«Άζπιν» θαη Δζληθφο ηφρνο 1 - «Τπνδνρή - άζπιν»), ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 
Α.Π. 930 / 01 – 08 – 2017 πκθσλίαο Δπηδφηεζεο Γξάζεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
ππ. αξ. πξση. 1345/Φ.27/23-10-2017 (ΑΓΑ: ΦΦΚΝ465ΥΗ8-ΓΓΕ), Α.Π.: 1627/Φ.27 
05/12/17(ΑΓΑ: 6ΖΣΣ465ΥΗ8-9ΜΧ) θαη ΑΠ 1068/Φ.27/2018  απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηεο 
θαη ηεο αληίζηνηρεο ππ. αξηζ. 732/2 πιινγηθήο Απφθαζεο Έξγνπ (ΑΔ) κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθαλ ζπλνιηθά 21 ππνέξγα, εθ ησλ νπνίσλ ην ελ ιφγσ ππνέξγν αληηζηνηρεί ζην ππ. 
αξηζ. 6 κε ηίηιν «Παξνρή ίηηζεο ζην ΚΤΣ Υίνπ Β΄ Φάζε».  

                                                           
5
 Άξζξν 86 λ.4412/2016  
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ειίδα 11 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  

θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθ δνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο6: 
 
1.4.1 Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη. 
 
1.4.2 Σνπ λ. 4456/2017 (Άξζξν 39) «Πεξί ζπλδξνκήο έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζαο 
αλάγθεο κέρξη 31.12.2017».  
 
1.4.3 Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)7, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 
3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο 
θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013». 

 
1.4.4 Σνπ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α/03-04-2016 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο 
Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο  πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο 
θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 
(αλαδηαηχπσζε)» φπσο ηζρχεη. 
 
1.4.5 Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 
1.4.6 Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1. 

 
1.4.7 Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

 
1.4.8 Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

 
1.4.9 Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»8.  ε πεξίπησζε κε επάξθεηαο ηθαλνχ 
αξηζκνχ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε 
δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα νξηζζνχλ κε κέξηκλα ηεο Γηνίθεζεο.    

 
                                                           
6
 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο πξφζθιεζεο  (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη 

ξεηά ζην θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο πξφζθιεζεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα 
πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο 
ξήηξαο επειημίαο. 

7
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

8
 Μφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο  γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
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ειίδα 12 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

1.4.10 Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…». 
 
1.4.11   Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 
1.4.12   Σνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 
(Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»9, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο 
απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/ 
2005 (Β΄ 1590) «Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο»,  
 
1.4.13   Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

 
1.4.14   Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 
1.4.15   Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  
 
1.4.16 Σνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21Α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 96 απηνχ πεξί ζπλδξνκήο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ζχζηαζεο 
ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ. 
 
1.4.17 Σνπ π.δ. 39/2017 (ΦΔΚ 64Α/04-05-2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». 
 
1.4.18 Σεο ππ' αξηζ. 5143/11-11-2014 (ΦΔΚ 3335Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο 
ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 
ππέξ ηεο ΔΑΑΓΖΤ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
1.4.19 Σεο κε αξ. 1191/14-03-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηνπ 
ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 
0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ 
ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147). 
 
1.4.20   Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 

 

                                                           
9
 Ζ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηηκψκελεο 
αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €) 
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ειίδα 13 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

1.4.21   Σεο Τπ‟ αξηζ. 5765/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781 Β/23-05-2017) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

 
1.4.22   Σεο Τπ‟ αξηζκ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΔΚ 1924 Β/02-06-2017) Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο «Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

 
1.4.23   Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 
εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε 
θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  
 
1.4.24   Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 
ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα θξίζε ηνπ 
αζχινπ, Βξπμέιιεο 9.9.2015 COM (2015) 454 final. 

 
1.4.25   Απφθαζε ππ. αξηζ. 82350, χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 
Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (TAMEE/AMIF) θαη 
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ Β΄ 
2451/9-8-2016). 

 
1.4.26   ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1048/2014 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 2014 
γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ην θνηλφ θαη κέηξσλ ελεκέξσζεο 
ησλ δηθαηνχρσλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ 
αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή 
ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο 
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

 
1.4.27    ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1049/2014 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 2014 
ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα 
κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ην Σακείν Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο 
ζπλεξγαζίαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 
θξίζεσλ. 
 
1.4.28     Σεο κε αξ.πξση. 654/15-06-2017 (ΑΓΑ:ΧΔ7465ΥΗ8-ΦΝ9) Πξφζθιεζεο κε 
θσδηθφ 013 ηεο ΔΤΤΓ ΣΑΜΔΣΑΑΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 
Έληαμεο ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 1-Άζπιν. 

 
1.4.29      Σεο κε αξ. πξση. 898/26-07-2017 απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο/Δπηδφηεζεο ηεο 
δξάζεο«Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο 
θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ κε θσδηθφ ΟΠ 5009773 
ηνπ ΔΠ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ αξ. πξση: 1184/Φ.27/26-09-2017 θαη ηελ αξ. πξση: 1547/Φ.27/23-11-2017 
απνθάζεηο . 
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ειίδα 14 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
1.4.30     Σεο κε αξ. πξση. 930/01-08-2017 (ΑΓΑ: 6ΚΜΛ465ΥΗ8-ΡΔ0) ζπκθσλίαο 
επηδφηεζεο ηεο σο άλσ δξάζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξ. πξση.: 
1345/Φ.27/23-10-2017 (ΑΓΑ: ΦΦΚΝ465ΥΗ8-ΓΓΕ) θαη αξ. πξση.: 1627/Φ.27 
05/12/17(ΑΓΑ: 6ΖΣΣ465ΥΗ8-9ΜΧ) απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηεο . 
 
1.4.31     Σνπ εγθεθξηκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 
Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηνπ Σακείνπ 
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη άιισλ πφξσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 

 
1.4.32     Σνπ εγθεθξηκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαη Πνηφηεηαο (ΓΔΠ) 
ηεο ΓΓΟΤ. 
 
1.4.33     Σνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο Μέηξσλ Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο Δζληθψλ 
Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο 
Αζθάιεηαο, Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Αχγνπζηνο 
2017.  
 
1.4.34      Σνπ εγθεθξηκέλνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΣΓΠ: έθδνζε 4.0 
 
1.4.35   Σεο ππ‟ αξηζ. ΑΠ. 1483/Φ.27/16 Ηνπι 18 δηαηχπσζεο γλψκεο  ηεο ΔΤΤΓ 
ΣΑΜΔΣΔΑΑΠ επί ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 
1.4.36  Σνπ λ.4389/16 (ΦΔΚ 94 Α/27-05-2016) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (πεξί ηεο αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ απφ 17% ζε 24% ζηα λεζηά)  

 
1.4.37  Σεο ππ. αξηζ. Φ.092/8/66625/.15516/29-09-2017 (ΦΔΚ 3495 Β‟ / 05-10-2017) 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Μεηαβίβαζε νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Άκπλαο ζε θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ ζην αληηθείκελν δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Π.Γ.Δ. (Δζληθά θαη πγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα) θαη 
αθνξνχλ ζηε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο 
θξίζεο». 

 
1.4.38  Σνπ λ. 4508/17, άξζξν 33 (ΦΔΚ 200Α΄/22-12-2017) «Παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ». 

 
1.4.39 Σνπ λ. 4509/17, άξζξν 74 (ΦΔΚ 201Α΄/22-12-2017) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα Φ.Π.Α.». 

 
1.4.40 Σνπ π.δ. 79/2007 (ΦΔΚ 95Α/03-05-2007) «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 
882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα απηά 
πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη θαιήο 
δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ελαξκφληζε ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ ππ‟ αξηζκ. 
2004/41/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.». 

 
1.4.41 Σνπ λ.4442/16 (ΦΔΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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ειίδα 15 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
1.4.42 Σνπ λ.4472/17 (ΦΔΚ 74 Α/19-5-2017) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη 
ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ 
θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, 
Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
[Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ άξζξσλ λ.4412/16 θαη ηνπ π.δ. 79/2007 (Α΄95)]. 

 
1.4.43 Σεο ΤΑ κε αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 (ΦΔΚ 2161 Β/23-6-2017) «Τγεηνλνκηθνί φξνη 
θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ / πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.», ε 
νπνία θαηαξγεί ηελ ππ‟ αξηζ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/21.02.2012. 

 
1.4.44 Σεο ΚΤΑ κε αξηζκ. 137954 ΦΔΚ (4515 Β/30-12-2016) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή 
Κεληξηθψλ θαη Δπηθνπξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ 
απφ ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Αγνξψλ ηεο παξ. 1 β) ηνπ άξζξνπ41 ηνπ λ. 4412/2016». 

 
1.4.45 Σεο ΚΤΑ κε αξηζκ. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ 38295 (ΦΔΚ 630 Β/26-4-2007) ε νπνία 
ηξνπνπνηεί ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΚΤΑ) ππ. 
αξηζκ. Τ2/2600/2001 «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 
3εο Ννεκβξίνπ 1998. 

 
1.4.46 Σεο Τ.Α. ππ. αξηζκ.2063/Γ1 632 (ΦΔΚ 266 Β/18-02-2011) «Καηεγνξηνπνίεζε 
Παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο 
Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ)». 

 
1.4.47 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 28εοΗαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ 
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 
1.4.48 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

 
1.4.49 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο 
γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 
1.4.50 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) ΑΡΙΘ. 854/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη 
γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

 
1.4.51 ΚΤΑ ππ. αξηζ. 1288 (ΦΔΚ 1763 Β/22-5-2017) Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 15523/30-8-
2006 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» (Β‟1187/31.8.2006). 
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1.4.52 Σεο Τ.Α. ππ. αξηζκ.50844/11.5.2018 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ, 279 /17-05-2018) πεξί 
ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο επί ηεο επάξθεηαο ησλ 
ιεθζέλησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο 
ηνπο (πγθξφηεζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016). 
 
1.4.53 Σνπ λ.2939/01 (ΦΔΚ 179 Α/06-08-2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
1.4.54 Απφθαζε 3εο ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΓΡΑΖ κε Α.Π.: 
1068/Φ.27 31/05/2018 θαη ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη 
ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 
Αηγαίνπ». (Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ε 30/11/2018). 
 
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 16 Ννεκβξίνπ 2018 θαη 
ψξα 12:0010. 15 εκέξεο [ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο από ηελ αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 
δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ηεύρνπο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Δηθαηνύρνπ (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ). 
 
1.6 Γεκνζηόηεηα 

 
1.6.1 Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα 
γλσζηνπνηεζνχλ  κέζσ γλσζηνπνίεζεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
108 παξ.  2 θαη 65 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
1.6.2 Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

 
1.6.2.1 Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

δηαγσληζκνχ ιφγσ ηνπ επείγνληνο11 θαη ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη απφθαζεο γηα ηε δηελέξγεηα αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε 
ζην δηαδίθηπν (πξφγξακκα «Γηαχγεηα», army.gr θαη ην dideap.mil.gr) ησλ δηαθεξχμεσλ / 
απνθάζεσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηελ ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, εκέξα 23 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 
12:00, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΖΓΖ. 
 

1.6.2.2  Απαηηείηαη αλάξηεζε ηεο απφθαζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  πξηλ ηελ 
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 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ 
(άξζξν 60 παξ. 1 λ. 4412/2016). Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή 
δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη: α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27, 60 θαη 67 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ 

11
     Ν.4456/17, άξζξν 39 
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θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 παξ. 2 ηεο 
ΤΠΑΤΓ [ΤΑ 82350 (ΦΔΚ 2451Β / 9-8-16)]. 
 

1.6.2.3  Ζ Πξφζθιεζε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.army.gr  dideap.mil.gr. ηελ 01 
Ννεκβξίνπ 201812  ηζηνζειίδα  ηνπ ΕΣΗΔΗΣ. 

 
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
 
1.7.1 Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο13. 
  
1.7.2 Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1.7.1 ζπληζηά ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
 
1.7.3 Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ. 
 
1.7.4 Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 

                                                           
12

 Δηδηθά γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2014-2020 ε 
δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α. απνηειεί πξνυπφζεζε επηιεμηκφηεηαο ησλ 
δαπαλψλ ηεο ζχκβαζεο, Πξβι άξζξν 36 ηεο κε αξ. 81896/ΔΤΘΤ712/31-07-2015 Απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ 

13
 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 
2.1.1  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο14  είλαη ηα αθφινπζα: 
 

2.1.1.1 Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηα Παξαξηήκαηα15 πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 
2.1.1.2 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]16 ή/                      

                                 
2.1.1.3 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
 
2.1.1.4 Φ.600/400/776453/.2192/27 επ 18/ΤΠΔΘΑ/ΓΔ/Γ1(ΓΤΓΜ)/4α 17. 
 
2.1.1.5 Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 

  
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
 

2.1.2.1 Τθίζηαηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ζχκθσλα κε 
ηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ λ. 4412/16 θαη ηεο   ππ‟ αξηζ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΔΚ 1924 
Β/02-06-2017) ππνπξγηθήο απφθαζεο «ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

 
2.1.2.2 Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο 

«Δρεκχζεηαο»18 κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ 
ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο : 

 

                                                           
14

 Χο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν 
παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο 
πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο 
πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ 
εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε πξφζθιεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη 
νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κεηά ησλ 
παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνζηέεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

15
 Ζ Α.Α. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο (ιρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) 
16

 Γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ 
17

 πκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε Α.Α. θξίλεη αλαγθαία κε ζθνπφ λα 
πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

18
     Ν.4412/16,  άξζξν 21 
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ειίδα 19 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

   2.1.2.2.1 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ 
ππεξγνιάβσλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα 
ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 

 
   2.1.2.2.2 Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ 
δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ 
ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε 
πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν 
ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
   2.1.2.2.3 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο  

παξ. 2.1.2.2, ε ΑΑ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
   2.1.2.2.4 Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε 
ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 
   2.1.2.2.5 Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη 
ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 
   2.1.2.2.6 Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη 
εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΑΑ), ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή πιεξνθνξίεο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην 
πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ 
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 
1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ.19 
 

2.1.2.4 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ 
απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα20. 

                                                           
19

 Άξζξν 22 παξ. 1, έθην εδάθην λ. 4412/2016 «Ελαπόθεηηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ απαηηνύλ, άιια 
κέζα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, λα αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή 
έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 341 ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο. Εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή έθζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ» 

20
 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
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ειίδα 20 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
 

2.1.3.1 Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο,  
ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 
απαληψληαη αληίζηνηρα. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο 
δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ εγγξάθσλ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ πζηήκαηνο ΔΖΓΖ θαη νη παξερφκελεο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ 
αλαζέηνληεο θνξείο δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
πζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο 1924 Β/02-06-2017) Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο «Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 
 

2.1.3.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο 
ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα 
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ 
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

2.1.3.2.1 Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, 
αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν 
ηέζζεξηο (4) εκέξεο21 πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνζθνξψλ,  
 

2.1.3.2.2 Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο 
αιιαγέο. 
 

2.1.3.3 Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

 
2.1.3.4 Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ 

έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε 
ησλ πξνζεζκηψλ22.΄ 

 
2.1.3.5 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο είηε 
δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο είηε δεηνχληαη απ‟ επζείαο απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ππνρξενχηαη επί πνηλή 
απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα ηελ παξάζρεη θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

                                                           
21

    ε πεξίπησζε επηζπεπζκέλεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηελ παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 28, ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο 

22
 Άξζξν 67, παξ.2 ηνπ λ. 4412/2016: Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε Α.Α. παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε 
επηζπεπζκέλεο δηαδηθαζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 
28, ε πξνζεζκία απηή αλέξρεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο. Πξβι θαη άξζξν 60 παξ. 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
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ειίδα 21 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2.1.4 Γιώζζα 
 

2.1.4.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
2.1.4.4 Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 
 
2.1.4.5 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα.23 

 
2.1.4.6 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, 
πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).24

 Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε 
απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 
λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 
2.1.4.7 Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί 
λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, 
είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα 
απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

 
2.1.4.8 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ 

θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 
θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 
Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 
ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ 
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 
2.1.4.9 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - 

κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
2.1.5 Δγγπήζεηο25 
 

2.1.5.1 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη 
απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

                                                           
23

 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
24

 Άξζξν 80, παξ.10 ηνπ λ. 4412/2016 
25

 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
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ειίδα 22 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε 
κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 
ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 

2.1.5.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

 
2.1.5.3 Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
β) ηνλ εθδφηε,  
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),   

δ) ηνπο φξνπο φηη:  
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
2.1.5.4  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, φπσο ζην Παξάξηεκα «VIII» ηεο 

παξνχζαο. 
 
2.1.5.5  Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  
 

2.2.1.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 
  2.2.1.1.1 Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 
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ειίδα 23 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  2.2.1.1.2 Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.), 

  2.2.1.1.3 Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 
ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 
θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη  

 
  2.2.1.1.4 ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.26 
 
 2.2.1.2 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ.27  

 
 2.2.1.3 ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο 
ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ 
ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ 
πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 
Έλσζεο. 
 
 2.2.1.4 ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο νη φξνη «Πάξνρνο 
Τπεξεζηψλ» θαη «Αλάδνρνο» αθνξνχλ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν 2.2.1.1 θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο ππνςεθίσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη νη 
θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 2.2.1.5 Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή κηαο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη 
θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία 
είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί 
ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
2.2.2 Δγγύεζε πκκεηνρήο28 
 

2.2.2.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  
«εγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην δπν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο 
κέγηζηεο εθηηκψκελεο (πξνυπνινγηζζείζαο) αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ ηεο 

                                                           
26

 ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 
κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο 
δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ 
πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 

27
 Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016 

28
 Πξβι  παξ. 1 α), 3, 4, 5  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 
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ειίδα 24 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, κε 
αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα : 

 

Α/Α ΥΗΜATIΜΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ Κ.Τ.Σ. - 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΓΡΑΗ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ (€) 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΟΟ ΔΓΓΤΗΗ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ (€) 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
ΑΡΙΘΜΗ-

ΣΙΚΧ 

1 98 ΑΓΣΔ 
  ΣΡΓΟ 

«ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ»     
Νήζνπ Λέζβνπ  

3.793.463,71 
Δβδνκήληα πέληε 

ρηιηάδεο, νθηαθφζηα 
εβδνκήληα επξψ 

75.870 

2 96 ΑΓΣΔ 
Πεξηνρή Υαιθεηφο              

(πξψελ εξγνζηάζην 
ΒΗΑΛ)       Νήζνπ Υίνπ 

1.273.050,00 
Δίθνζη πέληε 

ρηιηάδεο, ηεηξαθφζηα 
εμήληα έλα επξψ 

25.461 

3 80 ΑΓΣΔ 

ηξδν "ΚΑΠΔΣΑΝ 
ΛΑΕΑΡΖ"  πεξηνρή 

ρσξ. Ππιί             
Νήζνπ Κσ 

664,548.39 
Γέθα ηξεηο  ρηιηάδεο, 
δηαθφζηα ελελήληα 

επξψ 
13.290 

4 80 ΑΓΣΔ 
Πεξηνρή Λεπίδα,                

Νήζνπ Λέξνπ 
664,548.39 

Γέθα ηξεηο  ρηιηάδεο, 
δηαθφζηα ελελήληα 

επξψ 
13.290 

5 79 ΑΓΣΔ 
Πξψελ ΠΒ πεξηνρή 

ΒΑΘΤ, Νήζνπ άκνπ 
1,938,266.13 

Σξηάληα νθηψ  
ρηιηάδεο, επηαθφζηα 
εμήληα πέληε επξψ 

38.765 

 
2.2.2.2 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 
2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) 

εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, 
ήηνη, γηα δηάζηεκα 130 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, (κέρξη 02 
Απξηιίνπ 2019), άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 
2.2.2.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ:  
 

2.2.2.4.1 Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο 
ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
θαη  

2.2.2.4.2 Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη 
 

2.2.2.5 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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ειίδα 25 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2.2.2.6 Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη 
εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη 
ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί 
ακεηαθιήησο. 

 
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ29  
 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ 
πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο: 

 
2.2.3.1  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο30:  
 

2.2.3.1.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42). 

 
2.2.3.1.2 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο 

πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 
1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
2.2.3.1.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48). 

 
2.2.3.1.4 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

 
2.2.3.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

                                                           
29

 Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
30

 Πξβι παξ. 1 άξζξνπ 73  λ. 4412/2016.  
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ειίδα 26 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 
2.2.3.1.6 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 

2.2.3.2 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

 
2.2.3.2.1 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 
2.2.3.2.2 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
2.2.3.2.3 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

   2.2.3.2.4 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 
2.2.3.3 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 
 
   2.2.3.3.1 Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 
εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη  

 
2.2.3.3.2 Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 
2.2.3.3.3 Γλσξίδεη31 ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα 

φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

                                                           
31

 Ν.4488/16, (ΦΔΚ Α 137 / 13 επ 17), άξζξν 39, παξ. 1 
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ειίδα 27 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο:  

 
2.2.3.3.3.1 Σξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ 

ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 
2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  

 
2.2.3.3.3.2 Γχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ 

ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

 
Οη θπξψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 2.2.3.3.3.1 θαη 

2.2.3.3.3.2 πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  
 

2.2.3.3.4 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη ν 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ 
είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο32.  

 
Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν 

απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο 
φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ 
ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

 
2.2.3.4 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
 

2.2.3.4.1 Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
2.2.3.4.2 Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

                                                           
32

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. (ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή  ζην ηππνπνηεκέλν 
έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
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ειίδα 28 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο33. 

 
2.2.3.4.3 Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 
2.2.3.4.4 Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 
άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
2.2.3.4.5 Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ 

ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
2.2.3.4.6 Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 
   2.2.3.4.7 Δάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 
θαη‟ εθαξκνγή ησλ παξ. 2.2.3 σο 2.2.9 ηεο παξνχζαο. 
 

2.2.3.4.8 Δάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 
επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

 
2.2.3.4.9 Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, 

ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ 
ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ 
θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 
2.2.3.4.2, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

                                                           
33

 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο 
άλσ ησλ νξίσλ) ή ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ 
άξζξνπ 2.2.9.2.  
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ειίδα 29 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

  
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη 
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)34. 
 

2.2.3.6 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία 
απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

  
2.2.3.7  Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.3.4 θαη 2.2.3.435 κπνξεί λα 
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ.  Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 
απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 
επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 
ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 36. 
 

2.2.3.8 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
2.2.3.9 Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 
απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
2.2.3.10 Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή 
αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

 
2.2.3.11 Αλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1 (παξ. 2.2.3.1 ηνπ παξφληνο) , 2γ (παξ. 2.2.3.3.3 ηνπ 

                                                           
34

 Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2.2.3.5 ηίζεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε κφλν εθφζνλ ε εθηηκψκελε 
αμία ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ. Καηά ην ζηάδην ηεο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ε κε ζπλδξνκή ηνπ αλσηέξσ εζληθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ δειψλεηαη ζην 
αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔ [ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ] 

35
 Όπωσ προηγοφμενη υποςημείωςη 

36
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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ειίδα 30 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

παξφληνο) θαη 4 (παξ. 2.2.3.4 ηνπ παξφληνο) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 θη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη ηα κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, φπσο απηά 
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο 
ηνπ απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα 
θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην 
παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, 
κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά 
θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ 
απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 
απφθαζε. 

 
2.2.3.12 Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη 
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ε νπνία εθδίδεηαη 
εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζπλνδεπφκελνπ απφ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. 
Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ε απφθαζε κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηά έλδηθα βνεζήκαηα 
θαη‟ απηήο, θνηλνπνηείηαη ζηελ Αξρή. 

 
2.2.3.13 Γηα ηηο αλάγθεο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.11 θαη 2.2.3.12 ζπληζηάηαη 

επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ, ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζψο 
θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ σο άλσ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. ππ. αξηζκ.50844/11.5.2018 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ, 279 /17-05-2018) ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ε νπνία ξπζκίδεη ηηο αλαγθαίεο 
ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. Υξέε Πξνέδξνπ εθηειεί ν εθπξφζσπνο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 

2.2.4  Κξηηήξηα Δπηινγήο - Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηε-
ηαο    
 

2.2.4.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (παξαζθεπήο γεπκάησλ). 

 
2.2.4.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ 
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ειίδα 31 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016.  

 
2.2.4.3 ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο 

κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη 
ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

 
2.2.4.4 Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. ηελ πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε παξαπάλσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 

 
Γηεπθξίληζε:  Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα 

ππνβάιεη έλνξθε δήισζε37 ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα εζληθή 
λνκνζεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ε εγγξαθή ζε Δζληθά Μεηξψα. 
 
2.2.5 Κξηηήξηα Δπηινγήο - Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα38  
 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ  
ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 
ηξηεηία (2014, 2015 θαη 2016) απφ εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / 
πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  30% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο κέγηζηεο αμίαο 
ζχκβαζεο ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1.3.5.1 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 
δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην 30%  ηνπ 
χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο 
εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1.3.5 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.   

                                                           
37

     Ν.4412/16, Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 
38

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο 
ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 
2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ 
(ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα 
θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία 
πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. 
θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε) , είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ 
παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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ειίδα 32 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Α/Α ΥΗΜATIΜΟ 
ΠΔΡΙΟΥΗ Κ.Τ.Σ. - 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΓΡΑΗ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ (€) 

Διάρηζηνο κέζνο θχθινο 
εξγαζηψλ αλεξρφκελνο ζην 30% 

ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο 
θαζαξήο κέγηζηεο αμίαο 

ζχκβαζεο 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ 

1 98 ΑΓΣΔ 
ΣΡΓΟ 

«ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ»     
Νήζνπ Λέζβνπ 

3.793.463,71 

Έλα εθαηνκκχξην 
εθαηφ ηξηάληα νθηψ  
ρηιηάδεο, ζαξάληα 

επξψ  

1.138.040 

2 96 ΑΓΣΔ 

Πεξηνρή Υαιθεηφο              
(πξψελ εξγνζηάζην 

ΒΗΑΛ) 
Νήζνπ Υίνπ 

1.273.050,00 

Σξηαθφζηεο 
νγδφληα έλα  

ρηιηάδεο ελληαθφζηα  
δέθα πέληε επξψ  

381.915 

3 80 ΑΓΣΔ 

ηξδν "ΚΑΠΔΣΑΝ 
ΛΑΕΑΡΖ"  πεξηνρή 

ρσξ. Ππιί             
Νήζνπ Κσ 

664,548.39 

Δθαηφ ελελήληα 
ελλέα  ρηιηάδεο, 

ηξηαθφζηα εμήληα 
πέληε επξψ 

199.365 

4 80 ΑΓΣΔ 
Πεξηνρή Λεπίδα,                

Νήζνπ Λέξνπ 
664,548.39 

Δθαηφ ελελήληα 
ελλέα  ρηιηάδεο, 

ηξηαθφζηα εμήληα 
πέληε επξψ 

199.365 

5 79 ΑΓΣΔ 
Πξψελ ΠΒ πεξηνρή 

ΒΑΘΤ, Νήζνπ 
άκνπ 

1,938,266.13 

Πεληαθφζηεο 
νγδφληα κηα  

ρηιηάδεο, 
ηεηξαθφζηα νγδφληα 

επξψ 

581.480 

 
Ο ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ 

ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα ζηνηρεία 
ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο, φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2.13 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

 
2.2.6 Κξηηήξηα Δπηινγήο - Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη39 λα απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηνπλ ηνπο 
αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε 
ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα πεξί 
ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ40.  

 
Απνδεηθηηθά41 ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απνηεινχλ: 
 
2.2.6.1 Οη αθφινπζνη θαηάινγνη:  

 

                                                           
39

 Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ 
40

     Ν.4412/16, Άξζξν 24 
41

 Παξάξηεκα ΥΗΗ, Μέξνο ΗΗ    
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ειίδα 33 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2.2.6.1.1 Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε, πξηλ ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηξηεηία, ελψ γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ, ζα ιακβάλνληαη 
ππφςε ζηνηρεία ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ην έηνο 
δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςε θαη ζηνηρείσλ κέρξη θαη πεληαεηίαο, κε 
αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 
παξαιήπηε. Οη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή (Γεκφζηα Τπεξεζία), κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ 
αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Οη 
ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
(ζπκβάζεηο ή ηηκνιφγηα ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνθχπηεη φηη, ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία / θνηλνπξαμία / 
έλσζε, έρεη /-νπλ αλαιάβεη ηελ ηειεπηαία 3εηία (πξηλ ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο) 
ππεξεζίεο παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο (καδηθήο ζίηηζεο) πιήξε γεπκάησλ (θαη‟ 
ειάρηζην γεχκα θαη δείπλν), ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 50% ησλ κεξίδσλ ηνπ Κέληξνπ 
ελδηαθέξνληνο (γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά), ζε ζπζηεκαηηθή επί θαζεκεξηλήο 
βάζεσο παξνρή ππεξεζηψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αζξνηζηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζν κε δπν 
(2) κήλεο (κε δηάξθεηα ζπλερφκελσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ 
αληίζηνηρε ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο) εληφο ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ηνλ Πίλαθα 
ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ καδηθήο ζίηηζεο θαη ζα έρεη 
ππνρξεσηηθά ηελ αθφινπζε κνξθή: 
 

α/α 
Δπσλπκία 

Φνξέα 

Πεξίνδν 
χκβαζεο 

χληνκε 
Πεξηγξαθή 

Παξερφκελσλ 
Τπεξεζηψλ 

πλνιηθή 
Αμία 

χκβαζεο 

ηνηρεία 
ISO 

HACCP 

Αξηζκφο 
Ζκεξεζίσλ 
Μεξίδσλ 

Τπεχζπλνο 
Φνξέα γηα 

Δπηβεβαίσζε 
ηνηρείσλ 

ηνπ Πίλαθα  
απφ έσο 

Υξνληθή Πεξίνδνο:  .. / … / ……  -   .. / … / ……  

         

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ ΔΣΟΤ (………): ……….  

   

Υξνληθή Πεξίνδνο:  .. / … / ……  -   .. / … / ……  

         

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ ΔΣΟΤ (………): ……….  

 

Υξνληθή Πεξίνδνο:  .. / … / ……  -   .. / … / ……  

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ ΔΣΟΤ (………): ……….  

 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ …εηηαο (………): ……….  

 
Γηεπθξίληζε:  ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε ηνπ 

πίλαθα ζην ΔΔΔ λα ζπκπιεξώλεηαη ην ΔΔΔ κε ηα θύξηα ζεκεία ηνπ πίλαθα θαη λα 
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ειίδα 34 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γίλεηαη ζην ΔΔΔ παξαπνκπή ζε ζπκπιεξσηηθό αξρείν pdf πνπ ζα επηζπλάπηεηαη  
από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ ειεθηξνληθό θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
θαη ην αξρείν ζα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά όπσο ην ΔΔΔ. 
 

2.2.6.2 Αλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο.  

 
2.2.6.3 Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 
 
2.2.6.4 Αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (ζε είδε 

πξψησλ πιψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ) θαη ησλ ζπζηεκάησλ εμαζθάιηζεο «ζπλέρεηαο» 
(απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο) παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο, 
πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. Γηα ηα πξναλαθεξζέληα ζα πξέπεη ν κεηνδφηεο λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθήο 
ρξήζεο απηφλνκε «εθεδξηθή» κνλάδα ζηελ ίδηα πφιε ή άιιε θεληξηθή πφιε ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε ακεζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηνπιάρηζηνλ ίζεο 
δπλακηθφηεηαο (ή κεγαιχηεξεο) απφ ηε κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη έρεη δεισζεί σο 
«θχξηα» γηα ην εδαθηθφ δηακέξηζκα / πεξηνρή ηνπ ΚΤΣ. 
 

2.2.6.5 Αλαθνξά δηάζεζεο ζε ηζρχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξ. 2.2.7 θαη έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή, 
Τπεχζπλεο Γήισζεο απνδνρήο ειέγρνπ δηελεξγνχκελνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή, εμ 
νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. Ο έιεγρνο 
απηφο ζα δηεμαρζεί αξρηθά θαηά ηε θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε σλ δεισζέλησλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα 
επηβεβαίσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαη ζα αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ θαη ηηο 
ηερληθέο / επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη, εθφζνλ θξίλεηαη 
αλαγθαίν, ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

 
2.2.6.6 Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ 

παξφρνπ ππεξεζηψλ ή/θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο δε ηνπ ή ησλ 
ππεπζχλσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο). 

 
2.2.6.7 Τπεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία. 
 
2.2.6.8 Τπεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
θαηά κνλάδα («θχξηα» θαη «εθεδξηθή»). 

 
2.2.6.9 ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο, 
ή λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ42, πξέπεη λα απνδεηθλχεη κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε 

                                                           
42

 Ν.4412/16, άρθρο 78, Μζροσ ΙΙ 
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ειίδα 35 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δέζκεπζή ηνπο (ππεχζπλε δήισζε ή ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο), φηη ζα ζέζνπλ ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, ηφηε ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 
δειψζεηο ζπλεξγαζίαο: 

 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο / πνζνζηνχ ηνπ 
έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο 
πάξνρνο ππεξεζηψλ λα αλαζέζεη ζε 

Τπεξγνιάβν ή ηξίην θνξέα 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ ή 

ηξίην θνξέα 

Ζκεξνκελία Γήισζεο 
πλεξγαζίαο ή 
πκθσλεηηθφ 
ζπλεξγαζίαο 

   

   

 
Σα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο πνπ δεηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα 
(παξαγξάθνπο 2.2.6.7 θαη 2.2.6.8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ) ζα πξέπεη λα δίλνληαη 
«αλαινγηθά» θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο / άιινπο θνξείο κε βάζε ην «πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο» ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 
 
Αλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηώλ θάλεη επίθιεζε ζηελ ηθαλόηεηα από ηνπο 
ηξίηνπο απηνί ζα πξέπεη κε ππεύζπλε δήισζε λα δειώζνπλ όηη δελ ζα δηαζέζνπλ 
ηνπο ίδηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ζε άιινπο θαηά ηνλ ρξνληθό δηάζηεκα εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο. 
 

2.2.6.10  Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ παξνρή  ηνπ αξηζκνχ  
Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 
Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ παξ.  2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β  θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 
λ.2939/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
 Γηεπθξίλεζε:  Όπνπ ζην θείκελν ηεο πξόζθιεζεο αλαθέξεηαη ν όξνο 
«Γήισζε» ή «Τπεύζπλε Γήισζε» λνείηαη ε ππνβνιή «Τπεύζπλεο Γήισζεο» θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από ηνλ ίδην.  
 

Γηεπθξίλεζε: Γηα ηελ ππεύζπλε δήισζε πνπ πξνζθνκίδεη ηξίηνο 
νηθνλνκηθόο θνξέαο εθηόο ηεο δηθήο ηνπ ςεθηαθήο ππνγξαθήο απαηηείηαη 
επηπξόζζεηα θαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθνύ θνξέα επί 
απηήο. 
 

Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηελ δηάηαμε ηνπ  άξζξνπ 15 παξ. 1 πεξ. 1.2.1 ηεο ΤΑ 
(ΦΔΚ 1924/2-6-17 Σεχρνο Β΄) γηα ην ΔΖΖ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Τα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά 
Σπκκεηνρήο – Τερληθή Πξνζθνξά» ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/ παξαρζεί από ηνλ 
ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8, 
ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο».  
 
 Γηεπθξίλεζε:  Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη από ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ, 
θαζώο ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - εθηειέζεη κέξνο ηνπ 
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ειίδα 36 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αληηθεηκέλνπ ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο, ελώ ν πάξνρνο ππεξεζηώλ αλαιακβάλεη 
λα παξάζρεη ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο. 

 Γηεπθξίλεζε: ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Δηαηξεηώλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη από έλα 
ηνπιάρηζηνλ κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλνπξαμία ή ηελ Έλσζε, ή όπνπ 
απαηηείηαη (αλαιόγσο ηεο θύζεο ηεο ζπλεξγαζίαο) από θάζε κέινο ή / θαη 
αζξνηζηηθά. 
 
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη43 κε: 

 
2.2.7.1 χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO 22000 ή 

ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 
 
2.2.7.2 χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) ή 

ηζνδχλακν, ζην ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο", ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 

 
2.2.7.3 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 
 
2.2.7.4 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο θαηά ISO 14001 ή 

ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  
 
2.2.7.5 χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαηά 

OSHSAS 18001 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο. 
 

Γηεπθξίλεζε:  ε πεξίπησζε πνπ θάπνην /-α απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.7, πηζηνπνηεηηθφ /-ά ή δηθαηνινγεηηθφ /-ά βξίζθεηαη /-νληαη ζε δηαδηθαζία 
έθδνζεο ή αλαλέσζεο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή 
αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηα αλαθεξφκελά ηνπ, θαζψο θαη ηε δέζκεπζε φηη ην /-α 
αληίζηνηρν /-α πηζηνπνηεηηθφ –ά ζα πθίζηαηαη /-ληαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
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 Πξβι άξζξν 82 παξ. 1 λ. 4412/2016. Οη Α.Α., εθφζνλ απαηηνχλ ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ 
εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ 
δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο 
ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα 
κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη λα 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη  λα πιεξνχλ 
φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016.  
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ειίδα 37 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζχκβαζεο, ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή 
κε αλαλέσζεο απνδέρεηαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία σο 
«έθπησηνπ». 
 

Γηεπθξίλεζε:  ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 
22000, ζχκθσλα κε ην νπνίν εθαξκφδεη απνδεδεηγκέλα ηηο δηαδηθαζίεο HACCP, ηφηε δελ 
απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηνπ δεπηέξνπ δει. ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 3.β. ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ [χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP)]. 
 
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 
  

2.2.8.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε 
ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο44. 
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο 
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 
 

2.2.8.2 Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 
φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε πξφζθιεζε νηθνλνκηθή 
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 
ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 45. 
 

2.2.8.3 Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 46. 

 
2.2.8.4. Αλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηώλ θάλεη επίθιεζε ζηελ 

ηθαλόηεηα από ηνπο ηξίηνπο απηνί ζα πξέπεη κε ππεύζπλε δήισζε λα δειώζνπλ όηη 
δελ ζα δηαζέζνπλ ηνπο ίδηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ζε άιινπο θαηά ηνλ ρξνληθό 
δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Η ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη ζην θάθειν 
ηερληθήο πξνζθνξάο. 

 
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  
 

2.2.9.1.1 Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο:  

 
2.2.9.1.1.1 Γελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη  
 
2.2.9.1.1.2 Πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο,  
                                                           
44

 Πξβι άξζξν 78 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016. Γχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ 
ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππφ αλάζεζεο 
ζχκβαζεο   

45
 Ζ απαίηεζε απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.   

46
 Πξβι ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78  λ. 4412/2016.   
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ειίδα 38 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην 
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην Παξάξηεκα «ΗΗΗ», ην 
νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.  

 
2.2.9.1.2 Σν ΔΔΔ47 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληύπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξώλεηαη από 
ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ είλαη 
αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν48. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνύ Δληαίνπ 
Δγγξάθνπ ύκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε κόλε ηελ ππνγξαθή 
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή 
απόδεημε ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 γηα ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, 
δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηόλ. Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο 
πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην 
ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
ζύκβαζεο. 
 

2.2.9.1.3 Όηαλ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
έλσζε θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζώπσλ 
ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δηαθξηηό ΔΔΔ. 

 
2.2.9.1.4 Όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.7. ηεο παξνύζαο, ην ΔΔΔ 
πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνύο. 

 
 2.2.9.1.5 ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη επίθιεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηξίησλ, ν ηξίηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δηθό 
ηνπ δηαθξηηό ΔΔΔ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 
2.2.9.1.6 Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ  ην ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ζε ηξίην  θαη ην ηκήκα  απηό ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο  
ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηκήκαηνο (θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ), ε 
αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεύεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ 
ζύκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν  2.2.3 ηεο παξνύζαο θαη  γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο.  

 
2.2.9.1.7 ε θάζε πεξίπησζε ν ππεξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα 

ππνβάιεη δηθό ηνπ δηαθξηηό ΔΔΔ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

                                                           
47

 Σν ΔΔΔ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ 
Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, .., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο.  

48
 ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies. 

pdf, αλαξηψληαη νδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε 
ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ.  
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ειίδα 39 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα49 

 
2.2.9.2.1 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη 

φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 
2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201650. 
 

2.2.9.2.2 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4 - 2.2.8)51. 
 

2.2.9.2.3 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην 
ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.452. 

 
2.2.9.2.4 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ 

δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε 
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ 
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην ΔΔΔ: 
 

2.2.9.2.5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ 
δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα 
σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ53. 

 
2.2.9.2.6 Β1: Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά54: 

                                                           
49

 Πξβ. Άξζξν 80 λ. 4412/2016  Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 
θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα 
παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο   

50
 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

51
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 

52
 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε πξφζθιεζε  έλαλ, πεξηζζφηεξνπο 

ή φινπο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο  (πξβι παξ. 1 
άξζξν 78 λ. 4412/2016 

53
 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 

54
 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 
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ειίδα 40 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
    2.2.9.2.6.1 Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα 

ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν 
πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

 
    2.2.9.2.6.2 Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.2 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο 
θαη επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη 
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

 
    2.2.9.2.6.3 Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3.3  

πηζηνπνηεηηθφ55 απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο ή κε πξνζηίκνπ 
πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 
     2.2.9.2.6.4 Αλ ην θξάηνο - κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα 

δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.2, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
                                                                                                                                                                                                 
 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 

ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 
πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 
 Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο 
ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) 
ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη 
απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο 
απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 
(βι. θαη ζεκείν 6.2.)  

 3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  
 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λφκνπ 4250/2014.  

 4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  
 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.   
55
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ειίδα 41 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ε νπνία πξέπεη λα θέξεη θαη ςεθηαθή 
ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 

2.2.9.2.6.5 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, 
φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.2. 

 
2.2.9.2.6.6 Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν 
ιφγνη απνθιεηζκνχ. (νη νπνίνη ζα απαξηζκνχληαη αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.2.3.4). Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη θαη ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 
2.2.9.2.7 Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθν-

πνίεζεο ησλ κεηνρψλ56, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. 
[Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]: 
 

2.2.9.2.7.1 Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα 
ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 
εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. 

 
2.2.9.2.7.2 Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη 

αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ 
ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 
θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

 
2.2.9.2.7.3 ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή 

εθφζνλ θαηά ην  δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ έρεη νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ 
αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε 
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ειίδα 42 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε 
κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη 
γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία 
αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.  

 
2.2.9.2.7.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ 

θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία. 
 

2.2.9.2.7.5 Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεύζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων τοσ ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»57, 
θαη 
 

2.2.9.2.8 Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε 
βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
   2.2.9.2.9 Β2: Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο 
θαηαιιειόιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξνζθνκίδνπλ: 
 

2.2.9.2.9.1 Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ, ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί 
εμ αξρήο απφ ηελ Τπεξεζία πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη απνηειεί ηελ «Κχξηα Μνλάδα» (ΚΜ) 
θαη ηελ «Δθεδξηθή Μνλάδα» (ΔΜ). 

 
2.2.9.2.9.2 Φσηναληίγξαθα ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΚΜ θαη ΔΜ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ή λα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ 
αξκφδην θξαηηθφ θνξέα ε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ. 

 
2.2.9.2.9.3 Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο: 
 

2.2.9.2.9.3.1 Τιηθψλ θαη ηξφπνπ ηεο 
ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 
θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
λνκνινγία. 

 
       2.2.9.2.9.3.2 Ορεκάησλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζπζζηηίνπ (γεπκάησλ), ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη νδεγνί απηψλ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ 
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ειίδα 43 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν ηχπν νρήκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη νδεγνί ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη ελ ηζρχ, επαγγεικαηηθφ δίπισκα νδήγεζεο Καηεγνξίαο Γ΄ 
ή αλάινγεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηχπνπ νρήκαηνο θαη ηα αληίζηνηρα δεισκέλα (φηη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ) νρήκαηα / θνξηεγά ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) άδεηα θπθινθνξίαο θαη βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο ζηελ 
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ αλήθεη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ φπνπ 
ζα γίλεηαη ή ηαμηλφκεζε ή ε έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηεο ππ. Αξηζκ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.47829/17 (ΦΔΚ 2161/Β/23-6-2017) 

 
   2.2.9.2.10 Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ 
πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, πξνκεζεπηψλ ηνπ, ζηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη 
κπνξνχλ λα ηνλ εθνδηάδνπλ κε επαξθείο πνζφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα. 
  

Γηεπθξίληζε:  Δηδηθά γηα ηηο σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ παξ. 2.2.6.9.  
απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 
ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 

2.2.9.2.11 Δθφζνλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1.3.1.2 ηεο παξνχζαο,  νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε / άδεηα ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ - 
επαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ / κεηξψνπ, ηελ εηδηθή έγθξηζε / άδεηα ή  πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 
ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ / Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ  εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηεο εηδνπνίεζεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο παξνχζαο. 

 
2.2.9.2.12 Δθφζνλ δελ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

εδάθην,  λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε / άδεηα ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ -
επαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ / κεηξψνπ, απαηηείηαη λα απνδεηθλχνπλ ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 

  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή πξνζθνκίδνληαη:  
 
α. Βεβαίσζε απφ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη: 
 

α.1) Ζ έλαξμε εξγαζηψλ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
  
α.2)  Ο θσδηθφο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 
  

β. Έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη  φηη δελ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο λα 
δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ - επαγγεικαηηθνχ 
επηκειεηεξίνπ / κεηξψνπ. 

 
Αλ ην θξάηνο - κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θνξέαο δελ 

εθδίδεη  πηζηνπνηεηηθφ ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
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ειίδα 44 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ ζεκεία α θαη β, ην  πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 

2.2.9.2.13 Β.3: Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ: 

 
    2.2.9.2.13.1 Σηο λφκηκα δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα απηψλ, εθφζνλ απαηηείηαη δεκνζίεπζε 
 

2.2.9.2.13.2 ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν 
ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015, 2016 θαη 2017) απφ 
εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  
30% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο 
νπνία / -εο εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1.3.5.1 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. ε πεξίπησζε 
πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, 
ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην 30%  ηνπ χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο ηεο 
ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, ζχκθσλα 
κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1.3.5 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 

2.2.9.2.14 Β.4: Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απφ 2.2.6.1 έσο θαη 2.2.6.9. 

 
2.2.9.2.15 Β.5: Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ / 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απφ 2.2.7.1 έσο θαη 2.2.7.5. 

 
2.2.9.2.16 Β.6: Γηα ηελ απφδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 
πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 
ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 

2.2.9.2.17 Β.9: Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 
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ειίδα 45 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 
ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
2.2.9.2.18 Β.10: ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί 

λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ 
απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή 
έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 
Δπηπξφζζεηα, σο κέζα γηα ηελ απφδεημε ηεο σο άλσ δέζκεπζεο  

ππνβάιινληαη ελδεηθηηθά θαηά πεξίπησζε ηα θάησζη: 
 

2.2.9.2.18.1 ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: 
Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ ηνπ θνξέα θπζηθνχ πξνζψπνπ κε ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη εηδηθψο θαη ξεηψο ηα ζηνηρεία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή ηερληθψλ κέζσλ ή πφξσλ ηνπ ηξίηνπ πνπ επηζπκεί λα 
πξνζκεηξεζνχλ ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, θαη δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηεη, κε 
πξφζθνξα κέζα, φηη ηα ζηνηρεία απηά ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ν δαλείδσλ ηελ εκπεηξία είλαη πξάγκαηη ζε ζέζε λα 
εμαζθαιίζεη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ.  

 
2.2.9.2.18.2 ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: 

 
    2.2.9.2.18.2.1 Απφθαζε ησλ 

απνθαζηδφλησλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα πνπ δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πεξί ηεο 
δέζκεπζεο ηνχηνπ λα δηαζέζεη πξάγκαηη ζηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα ηνπο 
αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο / ηερληθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο / ηερληθήο επάξθεηαο θαη ηελ δηάζεζε απηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
πκκεηέρνληα θαζ΄ φιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηελ ζχκβαζε ρξνληθή πεξίνδν 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

 
    2.2.9.2.18.2.2 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ 

ηνπ θνξέα κε ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη εηδηθψο 
θαη ξεηψο ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή ηερληθψλ κέζσλ ή πφξσλ ηνπ ηξίηνπ πνπ 
επηζπκεί λα πξνζκεηξεζνχλ ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, θαη δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ζα 
πξνθχπηεη, κε πξφζθνξα κέζα, φηη ηα ζηνηρεία απηά ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ν δαλείδσλ ηελ εκπεηξία είλαη πξάγκαηη ζε 
ζέζε λα εμαζθαιίζεη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ  

 
2.2.9.2.18.2.3 Αλ ν πξνζθέξνληαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο θάλεη επίθιεζε ζηελ ηθαλφηεηα απφ ηνπο ηξίηνπο απηνί ζα πξέπεη κε 
ππεχζπλε δήισζε λα δειψζνπλ φηη δελ ζα δηαζέζνπλ ηνπο ίδηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε 
άιινπο θαηά ηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε λα 
πξνζθνκηζηεί ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο. 

 
    2.2.9.2.18.2.4 Ννκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ηνπ θνξέα πνπ δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο (ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ καδί κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο). 

 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -46 

ειίδα 46 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο58 
 

Κξηηήξην αλάζεζεο59 ηεο χκβαζεο60 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο61 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ρακειφηεξεο εληαίαο 
πξνζθεξφκελεο ηηκήο (ΠΣ) φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 1.3.8 ηεο παξνχζαο.  
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 

2.4.1.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο Πξφζθιεζεο, γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο.  

 
2.4.1.2 Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 
2.4.1.3 Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο62. 

 
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  
 

2.4.2.1  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 πξφζθιεζε (παξάγξαθνο 1.5), ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο 
άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΔΚ 1924 
Β/02-06-2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)63. 
 

2.4.2.2  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 
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 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. 
II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 

59
 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 
αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο 
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο 
(παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)  

60
 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). 
61

 Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε επηθξαηήζεη ζην 
πξντζρχζαλ δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο 
ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο 

62
 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 

63
 πζρέηηζε κε άξζξν (Γιψζζα) θαη (Δπηθνηλσλία) ηεο πξφζθιεζεο  (ηδίσο εθφζνλ θαη΄ επηινγή ηεο Α.Α. 

εθαξκφδνληαη νη παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016) 
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ειίδα 47 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
(ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ 
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ. αξηζ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΔΚ 
1924 Β/02-06-2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 
πγθεθξηκέλα, απαηηνχληαη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη θαηά πεξίπησζε ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.4412/16. 
 

2.4.2.3 Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 
9  ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 
 

2.4.2.4 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο 
αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο64. 

 
2.4.2.5  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 

αθφινπζα:  
 

2.4.2.5.1 Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

 
2.4.2.5.2 Έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

  
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 
απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο. 

 
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, 

ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 

2.4.2.6 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 
πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα 
ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf 
(ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην 
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ειίδα 48 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ 
έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 
Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) 
παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο πξφζθιεζεο θαη ηα ηπρφλ ππνδείγκαηα ηερληθήο -
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 65. 

 
2.4.2.7 Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν) 

θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
 

2.4.2.7.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί / παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε 
θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

 
Γηεπθξίληζε:  Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην ηνλ 

πξνζθέξνληα Οηθνλνκηθό Φνξέα απαηηείηαη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από ηνλ 
ίδην.  

 
2.4.2.7.2 Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε 

ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 
2.4.2.7.3 Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 
ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα 
έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά 
έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.Γελ 
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη 
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. ε πεξίπησζε 
ππνβνιήο κόλν έληππεο πξνζθνξάο, απηή δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε θαη σο εθ 
ηνύηνπ ν ζρεηηθόο θάθεινο δελ ζα απνζθξαγίδεηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα. 
 
   2.4.2.7.4 Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε έληππε 
κνξθή ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ο  ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη 
έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ 
δηαγσληζκνχ / δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ηελ επσλπκία θαη ηε 
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ειίδα 49 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηεχζπλζε θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ έρεη ιάβεη ζην 
ΔΖΓΖ  θαη ην ηκήκα ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ηελ 
επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ζε πεξίπησζε Έλσζεο 
Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά γηα φια ηα κέιε ηεο), 
θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΟ: …./2018 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ  
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ……………….   

ηεο δξάζεο …………κε θσδηθφ ΟΠ 5009773  ηνπ ΔΠ………………….  
(ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν αλάινγα κε ην Τκήκα ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ γηα 

ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά) 
 

ΑΦΟΡΑ Δ …………………….. (ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν αλάινγα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή) 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: …………………. 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:…./…../2018 
Αξηζκφο ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ  ΔΖΓΖ: …………. 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:…./…../…… 
«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ γξακκαηεία» 

 
Γηεπθξίλεζε: Γελ  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη 

είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
Σπρφλ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη λα αλαγξάθνπλ επί απηψλ αλ ηπρφλ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ή ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

 
2.4.2.7.4 Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ 

πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο66. 
 
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  
 

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ67:  

 
2.4.3.1.1 Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  
                                                           
66

 ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α. λα πξνζθνκηζηνχλ 
ζηνηρεία πξφζθνξα λα απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηδίσο φηαλ απηή πεξηιακβάλεη αλάιπζε 
θφζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ν ηξφπνο 
ππνβνιήο ηνπο   
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ειίδα 50 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2.4.3.1.2 Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 
 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζηε πξφζθιεζε (Παξάξηεκα «ΗΗΗ»).  
 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «VI» ηεο παξνχζαο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο 
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 
ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη: 
 

  2.4.3.2.1 Να ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «ΗV» ηεο παξνχζαο. 

 
2.4.3.2.2 Να θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα Παξαξηήκαηα «Η» (Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο), «ΗΗ» (Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ) ηεο πξφζθιεζεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.  

 
2.4.3.2.3 Να πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 
βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 
«ΗV».  

 
2.4.3.2.4 Να ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά, επί πνηλήο απνξξίςεσο 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε, απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο [Πίλαθαο ππ. αξηζ. 4 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «IV» (Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο)] ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 
ππφδεηγκα. 

 
2.4.3.2.5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 
ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ68. 

 
2.4.3.2.6 Να πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ππεχζπλε δήισζε φηη 

ε παξαζθεπή  ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή 
ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 
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ειίδα 51 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2.4.3.2.7 Να πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 
ππεχζπλν θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ππεχζπλν έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 
2.4.3.2.8 Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
 
2.4.3.2.9 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ 

νπνία λα δειψλεηαη δελ ζα δηαζέζεη ηνπο ίδηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε άιινπο θαηά ηνλ 
ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ην ηκήκα πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί.  

 
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
 

2.4.4.1 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν 
ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο (ηηκή)  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «V» 
ηεο πξφζθιεζεο.  
 

2.4.4.2 Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα 
ρσξίο ΦΠΑ69. Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα 
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα «V» 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο70) ζε κνξθή pdf. 
 

2.4.4.3 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 
γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο71. 
 

2.4.4.4 Δθφζνλ ε δαπάλε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΠΓΔ, νη θαηαβνιέο 
απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν ή ηέινο ή άιιε θξάηεζε, δηθαίσκα ή παξάβνιν ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαζψο ππέξ νηνπδήπνηε ηξίηνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ, ηνπ θαη 
θφξνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο.  πλεπψο νη θξαηήζεηο αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1 ηεο 
παξνχζαο θαη δηακνξθψλνληαη σο θαησηέξσ: 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,06% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,00072% 

ΤΝΟΛΟ 0,12432% 

 
2.4.4.5 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο 

αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  
 

                                                           
69

 Πξβι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016. Δδψ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε 
ζρεηηθή κνλάδα π.ρ.  αλζξσπνψξεο θ.α. 

70
 Δθφζνλ παξέρεηαη απφ ηε πξφζθιεζε. 

71
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ειίδα 52 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2.4.4.6 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 
2.4.4.7 Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  
 

2.4.4.7.1 Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,  

 
2.4.4.7.2 Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  
 
2.4.4.7.3 Ζ ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο 

πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή72 ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο.  
 

2.4.4.8 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο 
απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 
 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ73   
 
2.4.5.1 Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 100 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο. ηεο 
δηαδηθαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 15 παξ. 1..2.1.1. ηεο ΤΑ γηα ην ΔΖΓΖ ηα δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή 
ππνβάιινληαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη επνκέλσο ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη ην λσξίηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο κεηά ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

 
2.4.5.2 Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ 

πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 
 
2.4.5.3 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 

ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
 

2.4.5.4 Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο 
αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη 
ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
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ειίδα 53 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ74 
 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

 
2.4.6.1 Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην 

πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 
2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 
2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο75. 

 
2.4.6.2 Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ 

απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο. 

 
2.4.6.3 Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 

εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 
ηνπ λ. 4412/2016. 

 
2.4.6.4 Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα γηα πεξηζζφηεξα ησλ 

δχν ΚΤΣ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.3 ηεο 
παξνχζαο (πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ  73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
 

2.4.6.5 Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 
 
2.4.6.6 Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ 
 
2.4.6.7 Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο 
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

 
2.4.6.8 Ζ κε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ πίλαθα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κε ηελ δνκή ηνπ ελ ιφγσ ππνδείγκαηνο 
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 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
75

 Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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ειίδα 54 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ76 
 

3.1.1.1 Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  
πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), 
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 
  3.1.1.1.1 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ  23 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 
12:00, ήηνη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ. 
Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ην λσξίηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. 

 
  3.1.1.1.2 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 
 
  3.1.1.1.3 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε 
αλαζέηνπζα αξρή.  

 

3.1.1.1.4 : Φπζηθή Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ κε ηα επηθαηξνπνηεκέλα  δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.3. ηεο παξνχζαο. 

  
3.1.1.2 Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε 

πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο 
θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε 
πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.  

 

Η απνζθξάγηζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζε έληππε κνξθή  
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ησλ πξνζθνξώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
νηθνλνκηθώλ πξνζθεξόλησλ ζηελ δηαδηθαζία ζα γίλεηαη  δεκνζίσο γηα θάζε ζηάδην 
ηνπ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ ζε εκέξα 
θαη ώξα θαη ηόπν γηα ηελ νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ ζηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
3.1.1.3 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή 
λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

                                                           
76

 Βι. ηδίσο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 100 θαη Αξηζκ. Π1/2390/16.10.2013 Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) (Β΄2677).  
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ειίδα 55 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Δηδηθφηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα 
ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε 
πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 
ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη 
δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 
Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο 

πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, 
ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη 
ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, 
ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν 
ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74), 
κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ 
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε 
λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, 
θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε 
ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, αιιά κφλν ηε 
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια 
ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα 
ζεξαπεπζνχλ.  

 
Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

 
Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 
δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα: 
 

3.1.2.1.1 Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  
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ειίδα 56 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

   3.1.2.1.2 ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ 
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε 
βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α 
(παξάγξαθνο 3.1.2.1.1) θαη β (παξάγξαθνο 3.1.2.1.2) ζηάδηα, δειαδή γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 
εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
3.1.2.1.3 Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 
πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ (παξ. 3.1.2.1.1) θαη β΄ (3.1.2.1.2) νη θάθεινη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

 
3.1.2.1.4 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα 
ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε 
ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 
3.1.2.1.5 Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή77 απαηηεί απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά 
ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 
θαη 89 λ. 4412/2016.  

 
3.1.2.1.6 ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο78.   
 

3.1.2.1.7 Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ (απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ) επηθπξψλνληαη 
κε κηα απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ79 ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 360 ηνπ Ν.4412/16. 
 

                                                           
77

 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 
78

 Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 
79

 Βι. παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100 θαη πξβι άξζξν 70 ηνπ λ. 4412/2016 
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ειίδα 57 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3.1.2.1.8 Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί «παξέκβαζε»80 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο. 

  
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο81 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

 

3.2.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί ειεθηξνληθά 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10)82 νχηε κεγαιχηεξε ησλ 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απφ 2.2.9.2.1 έσο 2.2.9.17 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο πξφζθιεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν. 
 
3.2.2 Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή.  
 
3.2.3 Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε 
ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
 
3.2.4 Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή 
λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, 
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ.  
 
3.2.5 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία 
θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
 
3.2.6 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

                                                           
80

     Βι. άξζξν 362 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 7 ηνπ ΠΓ. 39/2017 
81

 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
82

 Γελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ (παξαγξ. 1, ηνπ 
σο άλσ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016). Ζ ελ ιφγσ πξνζεζκία απνζθνπεί ζηελ ππνβνιή απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν επίθαηξσλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ' ε Α.Α. δχλαηαη, αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 
δηέπνπλ ηελ έθδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, λα ζέζεη κε ηε 
πξφζθιεζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, εληφο ηνπ 
νπνίνπ ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη πρ. ελφο κελφο 
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ειίδα 58 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
3.2.7 Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
 

3.2.7.1 Καηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη, ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή, ή 

  
3.2.7.2 Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  
 
3.2.7.3 Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε 
ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 
παξνχζαο,  
 
3.2.8 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 
έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ83.  
 
3.2.9 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
 
3.2.10 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
 
3.2.11 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο 
ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 
3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

 
3.3.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 
4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
3.3.2 Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4. 
 

                                                           
83

 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 
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ειίδα 59 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3.3.3 Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 
 
 3.3.3.1 Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο 
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ. 

 
3.3.3.2 Σελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην (φπνπ απαηηείηαη) ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
3.3.3.3 Κνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα 
απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 
3.3.4 Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ απνθάζεσλ αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα ζρεηηθά θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.9.2.1 έσο 2.2.9.17 κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο. Ζ 
απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ε ππνβνιή θαη ε απνζθξάγηζε ησλ 
επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.9.2.1 έσο 
2.2.9.17 ηεο παξνχζαο γίλεηαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ θαη εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά84 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ ΑΑ ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 
ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 
πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4250/14. Σα επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά 
ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη 
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα,  ε 
Δπηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη  ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Σν αλσηέξσ 
πξαθηηθφ εγθξίλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ θαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη 
κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.    
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο  απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
θαηφπηλ παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ 
Μνλάδα Β ΔΤΤΓ ΣΑΜΔΣΑΑΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο κε αξ. 82350/03-08-2016 (Β‟ 
2451) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ 
Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ/AMIF) θαη 
Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (ΣΔΑ/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
(ζχκβαζεο) εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ (ζχκβαζε) έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
 

                                                           
84

 ΤΑ 56902/215 Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 1924 Β΄/ 02 Ηνπλ 2017). Άξζξν 15, 
παξάγξαθνο 1.2.1.1 
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ειίδα 60 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3.3.5 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
 
 3.4 Παξεκβάζεηο - Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 
[πκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] 

 
3.4.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε 
ζχκβαζε ηνπ Ν.4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 
δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.   
 
3.4.2 ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
 

3.4.2.1 Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 
ηειενκνηνηππία ή 
 

3.4.2.2 Γεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα 
επηθνηλσλίαο, άιισο, 

 
3.4.2.3 Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε 

ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 

 3.4.2.4 Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο 
γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 
ΚΖΜΓΖ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 
 
3.4.3 Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά  κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά 
πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 
θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
  
3.4.4 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην 
άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε 
νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
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ειίδα 61 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
 
3.4.5 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη 
ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα 
πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 
 
3.4.6 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 
 
 3.4.6.1 Κνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
 3.4.6.2 Γηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
3.4.7 Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο . 
 
3.4.8 Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε 
ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ . 
 
3.4.9 Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ 
άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 
 
3.4.10 Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ 
άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί 
δηαθνξεηηθά.  
 
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη 
ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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ειίδα 62 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

 

4.1.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο.  
 
4.1.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5.  
 
4.1.3 Σν πεξηερφκελφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα 
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα «VI» ηεο πξφζθιεζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 

ηνπ λ. 4412/2016. 
 
4.1.4 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
 
4.1.5 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  
 
4.1.6 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 
4.1.7 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί 
ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ  πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά θαη 
επηζηξέθεηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ 
εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 
  
4.1.8 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο λα είλαη ανξίζηνπ 
ρξφλνπ. 
 
4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  
 
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 
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ειίδα 63 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Δπηπξφζζεηα ππνρξενχηαη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β  θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 
λ.2939/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

  
4.3.2 Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 
ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο85. 
 
4.3.3 Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηξηψλ (3) έηνηκσλ γεπκάησλ αλά εκέξα 
(πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ θαη έλα ζλαθ) γηα θάζε ελήιηθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εηδηθψλ ζπζζηηίσλ  φπσο ζπζζίηηα γηα επάισηεο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηηο Πξνζζήθεο 
«1/Η» έσο «6/Η» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η» ηεο παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
 4.3.3.1 Γεληθφ πζζίηην, φπσο ζηε Πξνζζήθε «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η». 
 
 4.3.3.2  πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο, φπσο ζηε Πξνζζήθε «2» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η». 
 

4.3.3.3  πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Έγθπνη, Θειάδνπζεο θηι.),φπσο 
ζηε Πξνζζήθε «3» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η». 

. 
 

4.3.3.4  πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ), φπσο ζηε Πξνζζήθε «4» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η». 
 

4.3.3.5  πζζίηην γηα Βξέθε (6+-12 κελψλ), φπσο ζηε Πξνζζήθε «5» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η». 
 

4.3.3.6  πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ), φπσο ζηε Πξνζζήθε «6» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η». 
 
4.3.4 Γηα θάζε αλήιηθν (1 – 12 εηψλ) πξφζθπγα επηπιένλ δπν (2) γεχκαηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα «πξφγεπκα» θαη «πξφδεηπλν». 86 
 
4.3.5 Σνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα, γεχκα ή δείπλν, πξέπεη λα απνηειείηαη απφ θξέζθν 
θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη δεζηφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, σο «θξέζθν» ζεσξείηαη ην καγεηξεπηφ 
θαγεηφ87 πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε ηνπηθέο κνλάδεο. 
 
4.3.6 Σα εηδηθά ζπζζίηηα εθηηκψληαη (ρσξίο δέζκεπζε) ζε πνζνζηφ απφ 10% έσο 20% 
ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ ηνπ θάζε θέληξνπ / πεξηνρήο. 
 
                                                           
85

 Δηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ησλ πεξηπηψζεσλ α' έσο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3868/2010 (Α/115), φπσο ηζρχεη, 
θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

86
   Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 13, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. δεχηεξν  εδάθην  

87
   Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 13, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. δεχηεξν εδάθην  
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ειίδα 64 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.3.7 Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο θύζεσο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη 
ηνπ γεγνλόηνο όηη ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ δελ κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξώο ην δηθαίσκα λα 
απμνκεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζηηηδόκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εκεξήζησλ 
κεξίδσλ ζε εκεξήζηα βάζε ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 
4.3.43.2 ηεο παξνύζαο ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθό κέγηζην εθηηκώκελν  
αξηζκό εκεξήζησλ αηνκηθώλ κεξίδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.3.5 ηεο παξνύζαο.  
 
4.3.8 Ζ εθεδξηθή κνλάδα (ΔΜ) ε νπνία ζα ελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 
παξαγσγήο ζηελ αξρηθή θχξηα κνλάδα (ΚΜ), πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηθαλνπνηεί ηηο 
ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή. ε πεξίπησζε πνπ ε εθεδξηθή κνλάδα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αξρή πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο σο θχξηα, ηφηε ν αλάδνρνο 
νθείιεη λα δειψζεη, εληφο 3 εκεξψλ απφ έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο, λέα εθεδξηθή 
κνλάδα, ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή.  
 
4.3.9 Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα παξαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή 
ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, λα δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή /-έο κνλάδα / -εο, ζηελ 
/ζηηο νπνία /-εο ζα παξαζθεπαζζνχλ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζήο ηεο / ηνπο. Δπίζεο, λα επηζπλάςνπλ ππνρξεσηηθά ζηνλ θάθειν ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο ππεχζπλε δήισζε φηη ε παξαζθεπή  ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα 
γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά 
ηε κνλάδα παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 
απνδνρή. 
 
4.3.10 Ο αλάδνρνο  ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
/ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Παξαιαβήο (ΔΠΠ) θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ88 
ηνπ Κ.Τ.Σ., φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ / εγθαηάζηαζε κέζσλ, 
ζην Κέληξν γηα ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο 
γεπκάησλ, θαηαζθεπάδνληαο / ηνπνζεηψληαο θαηά πεξίπησζε ηα απαηηνχκελα κέζα 
ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο, παξαζθεπήο, δηαλνκήο / παξάζεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ εζηίαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο παξνρήο ξεχκαηνο θαη λεξνχ ζα 
επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Ζ ρξήζε  θαη ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί 
απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (αλαδφρνπ). ε θάζε πεξίπησζε γηα ηηο 
παξαπάλσ ππνδνκέο / εγθαηαζηάζεηο κέζσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πηζηνπνηήζεηο, 
αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο (αξρηθή παξαζθεπή, αλαζέξκαλζε ή ζπληήξεζε γεπκάησλ 
θ.ιπ.). 
 

4.3.11 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη‟ 
ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη εμήο:  

                                                           
88

 Ν.4375/16, Άξζξν 13, παξ. 1 «Τα Κέληξα Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο Υπνδνρήο 
θαη Ταπηνπνίεζεο δηαξζξώλνληαη ζε ιεηηνπξγηθά δηαθξηηά θιηκάθηα, σο εμήο: α) θιηκάθην δηνηθεηηθήο 
κέξηκλαο, ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο, ηε ζηέγαζε θαη 
ζίηηζε ησλ παξακελόλησλ εληόο ησλ ρώξσλ ηνπο θαη ηνλ θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ απηώλ…» 

     Ν.4375/16, Άξζξν 13, παξ. 2 «Ο Δηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο πξνΐζηαηαη ησλ 
θιηκαθίσλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, ηαηξηθνύ ειέγρνπ θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο, 
ζπληνλίδεη, θαηεπζύλεη θαη ειέγρεη ην έξγν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηά θαη κεξηκλά γηα ηελ 
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο αξκόδηεο αξρέο θαη θνξείο…» 
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ειίδα 65 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
4.3.11.1 Ζ πηζηή ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα 
ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04. 

 
4.3.11.2 Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ κε αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 

(ΦΔΚ 2161 Β/23-6-2017) «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ / πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.».89 
 
 4.3.11.3 Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ κε αξηζκ. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ 
38295 (ΦΔΚ 630 Β/26-4-2007) «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 
3εο Ννεκβξίνπ 1998.90 
 
 4.3.11.4 Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζπζζηηίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  
 
 4.3.11.5 Σα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, κεηαθνξά 
θαη απνζήθεπζε ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε δεζηά 
θαη θξχα ηξφθηκα έηζη ψζηε λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο θαη λα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα, ε ζπζθεπαζία ηνπ 
θαγεηνχ ζα είλαη αηνκηθή θαη θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν πξννξίδεηαη (άκεζε 
επαθή κε ηξνθή θαη αληνρή ζηελ αλαζέξκαλζε) ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο 
ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο θαηά ηελ ψξα ηεο δηάζεζεο γηα ηελ απνθπγή αιινηψζεσλ ή 
άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ζηηηδφκελσλ. 
 
 4.3.11.6 Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη 
ζα δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
 

4.3.11.6.1 Οη δηαθηλεηέο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη 
λα κελ δηαθηλνχλ πξντφληα ησλ νπνίσλ νη παξαγσγνί δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4Β ηνπ Ν. 
2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α)  φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δπηπξφζζεηα ν αξηζκνο 
ΔΜΠΑ  ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ.1.ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν.4412/16 
θαη ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 4β ηνπ Ν.2939/01 ζα πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαζ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 
4.3.11.6.2 Μέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

4496/17 (ΦΔΚ Α‟ 170) νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ρψξσλ θαη νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πιήξνπο γεχκαηνο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 δ ηνπ άξζξνπ 
2 ηεο 47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, κε δπλαηφηεηα άλσ 
ησλ 100 εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη ζηελ αλσηέξσ πγεηνλνκηθή 
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ειίδα 66 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δηάηαμε, ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ επηκέξνπο πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 4496/17. Χο θνξέαο 
ιεηηνπξγίαο λνείηαη ν θάηνρνο ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
 
 4.3.11.7 Σα επηκέξνπο γεχκαηα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ηζνξξνπεκέλν91 
πξφγξακκα δηαηξνθήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία. 
 
 4.3.11.8 Έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε εηδηθνχ 
δηαηηνινγίνπ γηα πξφζθπγεο κε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα 
ζπζζηηίνπ ησλ αηηνχλησλ άζπιν δηαθξίλεηαη φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.3 
ηεο παξνχζαο. 
 
4.3.12 Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ή δηαδηθαζίεο πνπ 
δελ επηηξέπνληαη απφ ηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία (ρνηξηλφ θξέαο, αιθνφι). 
 
4.3.13 Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη λα γίλνληαη 
ζεβαζηνί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο. 
 
4.3.14 Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξφζθπγεο έρνπλ πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε θάζε πξφζθπγα πξέπεη λα παξέρνληαη 
2.5 ιίηξα εκθηαισκέλνπ λεξνχ αλά εκέξα. Σν λεξφ ζα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά (γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο) αλεμάξηεηα αλ θάζε δνκή μερσξηζηά έρεη πξφζβαζε ζε 
ιεηηνπξγηθέο βξχζεο κε πφζηκν λεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
 
4.3.15 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ζα πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο 
παξάζεζεο, λα δηαζέηεη πιηθά δηαλνκήο θαγεηνχ (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο θηι.) θαζψο θαη 
λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
 
4.3.16 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθή θαζαξηφηεηα – πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε 
παξάζεζε ζπζζηηίνπ. 
 
4.3.17 Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ζα παξαδίδεη ηνπο ρψξνπο σο 
έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη ηα κεραλήκαηα – 
έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ. 
 
4.3.18 Ζ εμππεξέηεζε ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE). 
 
4.3.19 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ  νθείιεη λα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαη αλαπιεξσκαηηθφ, ηα 
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζα επηθαηξνπνηεζνχλ ζηελ ΑΑ θαη αληίζηνηρα ζα γλσζηνπνηεζνχλ 
ζηελ ΔΠΠ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ 
νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη 
λα είλαη παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαηά ηελ δηαλνκή ησλ γεπκάησλ. ην 
θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ππεχζπλν 
θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ππεχζπλν έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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ειίδα 67 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.3.20 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ: 
 
 4.3.20.1 Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 
 

4.3.20.2 Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη ινηπέο 
εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

 
4.3.20.3 Θα είλαη επγεληθφ, εππξεπνχο εκθάληζεο θαη ζα δέρεηαη θάζε έιεγρν 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
4.3.20.4 Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
4.3.20.5  Θα εθηειεί ην απαηηνχκελν έξγν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ,  

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο,  γεληθή θαζαξηφηεηα εληφο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο 
ζπζζηηίνπ  θαζψο θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ,   θαη΄ ειάρηζηνλ 
ζχκθσλα κε ην εμήο σξάξην:  

 
4.3.20.5.1 Απφ  06:45 σο ηηο  09:15 γηα ην πξσηλφ. 

 
  4.3.20.5.2 Απφ 10:00 σο ηηο  12:00 γηα ην πξφγεπκα. 
 
  4.3.20.5.3 Απφ 12:15 σο ηηο 14:45 γηα ην γεχκα. 
 
  4.3.20.5.4 Απφ 16:00 σο ηηο  17:00 γηα ην πξφδεηπλν. 
 
  4.3.20.5.5 Απφ 18:30 σο ηηο 21:30 γηα ην δείπλν. 
 
  Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο / ππεχζπλν θέληξνπ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν γηα πξφζθπγεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο (ξακαδάλη). 
 
4.3.21 Ζ ζηξαηησηηθή Τπεξεζία, δελ έρεη θακία δέζκεπζε πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ  
γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα 
ππνδνκήο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο / 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηβαξχλεη ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
ρψξνπ (εληφο ηξηκήλνπ απφ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ) απνηειεί 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
4.3.22 Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη‟ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ΚΜ θαη ΔΜ) παξαζθεπήο γεπκάησλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά 
θαη κε βάζε ην νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν 
αίηεκα ηνπ παξφρνπ ε αιιαγή ηεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε 
παξνχζα. 
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ειίδα 68 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.3.23 Όινη νη πξφζθπγεο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ 
γεπκάησλ92. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ζαθήο επηζήκαλζε ζηα αξαβηθά, πεξζηθά 
(Farsi) θαη Παζηνχλ (Pashtun) ψζηε λα αλαθέξεηαη φηη ηα πηάηα κε βάζε ην θξέαο είλαη 
πξαγκαηηθά halal (ραιάι). Πξναηξεηηθά ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά 
halal. ηε πεξίπησζε απηή λα πξνβεί ζηελ ζρεηηθή αλάξηεζε ηνπ ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 
ή ηεο Δηδηθήο ήκαλζεο ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνλ ρψξν ηεο δηαλνκήο / παξάζεζε 
γεπκάησλ. Γελ απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη ε 
πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ δηαδηθαζία. 
 
4.3.24 Σα γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη / ζπληεξνχληαη (φπνπ απαηηείηαη γηα 
καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη λα δηαλέκνληαη, κε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδνληαη  νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηφζν θαηά ηελ 
παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, φζν θαη θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ δηαλνκή / παξάζεζε. 
Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχληαη, εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο, λα ππνβάιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε 
πξναλαθεξζείζα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν, κε επηζπλαπηφκελε αιιεινγξαθία (θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ) ή ζρεηηθή παξαπνκπή, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο 
Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ζρεηηθφ έιεγρν θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο. 
 
4.3.25 Με κέξηκλα ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ  πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο παξαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ 
[κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ 
επζχλεο ηνπ (παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο)]. 
 
4.3.26 Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
4.3.27 Δπίζεο ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο (επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο), θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ 
ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ 
ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016 
ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
 

4.3.27.1 Μηθξνβηνινγηθφ ζε ηξόθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε (ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο ΔΚ 1441/2007) 
    
   4.3.27.1.1 Salmonella spp: απνπζία / 25 γξ. (ππνρξεσηηθά γηα 
γεχκαηα πνπ πεξηέρνπλ θνηφπνπιν) 
 
   4.3.27.1.2 Listeria  monocytogenes  : ≤ 100 cfu/g. 
 
     Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη παξαθάησ 
εμεηάζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία αιιά απαηηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
ζε ηξφθηκα αξρηθψλ παξαιαβψλ (Κ/Φ θξέαηα), θαζψο θαη ζε είδε θπιηθείνπ ζχκθσλα κε 
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ/ 7Ζ Έθδνζε/ΓΔ/ΓΔΜ. 
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ειίδα 69 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

   4.3.27.1.3 Stαphylococcus  coagulase positive  : <100  cfu/g. 
 
   4.3.27.1.4 E. coli : <10 cfu/g. 
 
 4.3.27.2 Υεκηθή αλάιπζε 
 
 4.3.27.3 Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
   ε θηκά θαη θξεαηνζθεπάζκαηα (κπηθηέθηα θ.ιπ.) 
 
4.3.28 Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη δχν (2) απφ θάζε είδνο ζπζζηηίνπ 
(πξσηλφ, γεχκα, ζλαθ, πξφγεπκα / πξφδεηπλν θαη δείπλν) έμη (6) θνξέο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (πεξίπνπ αλά 15λζήκεξν) θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ 
Πάξνρν Τπεξεζηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ηαπηφρξνλε ιήςε 
δεηγκάησλ αλά κεξίδα, δει. είλαη δπλαηή ε ιήςε δείγκαηνο πξσηλνχ ηελ εκέξα Α, 
γεχκαηνο (κεζεκεξηαλνχ) ηελ εκέξα Β, δείπλνπ ηελ εκέξα Γ, ζλαθ ηελ εκέξα Γ, 
πξφγεπκα / πξφδεηπλν ηελ εκέξα Δ, ή αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εκεξψλ θαη εηδψλ 
γεπκάησλ. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
4.3.29 Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη απνιχησο 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε 
επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5.2 ηεο παξνχζαο. 
 
4.3.30 Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
  
 4.3.30.1 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  θαη νη «εγθεθξηκέλνη» ππεξγνιάβνη απηνχ 
(ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) ζα δέρεηαη /-νληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα 
ζπζζίηηα / γεχκαηα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο 
ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο (ΔΠΠ), ζηελ νπνία 
ζα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) αμησκαηηθφο ή νπιίηεο ηαηξφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ 
ψκαηνο, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηελ 96 ΑΓΣΔ. Ζ 
ππφςε επηηξνπή ζα ζπγθξνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν θνξέα δηελέξγεηαο ησλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
 4.3.30.2 Ζ παξαπάλσ επηηξνπή, ζα ειέγρεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα / 
ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα / πηζηνπνηεηηθά ησλ ρψξσλ  παξαζθεπήο ησλ 
γεπκάησλ, ελψ εηδηθά ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 4.3.5 ηεο παξνχζαο. 
 
 4.3.30.3 Δπίζεο, επηπιένλ ν έιεγρνο απνζθνπεί θαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 
νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ 
αζθάιεηα απφ πιεπξάο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
 4.3.30.4 Ζ ππεξεζία δχλαηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή θαη έθηαθηα (φηαλ 
θξηζεί αλαγθαίν), λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ 
παξαζθεπήο γεπκάησλ, ησλ ρψξσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο / απνζήθεπζεο θαη ησλ 
ρψξσλ δηαλνκήο / παξάζεζεο εληφο ηνπ ΚΤΣ (ρψξνη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
νπνίσλ είλαη ππεχζπλνο ν αλάδνρνο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
νρεκάησλ ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη 
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ειίδα 70 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηελ παξάγξαθν 1.4. ηεο παξνχζαο. Με ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ζα επηζχξεη ηηο θαηά 
ην λφκν πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαηά πεξίπησζε θαη ζνβαξφηεηαο παξάβαζεο. 
 
4.3.31 Φξέζθα θαη επνρηαθά δηαζέζηκα θξνχηα θαη ιαραληθά (πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί 
ζσζηά) ζα πξέπεη λα ζεξβίξνληαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα θαη φζν ην δπλαηφλ πην 
θξέζθα, φπσο ελδεηθηηθά απνηεινχλ νη ζαιάηεο, ηα θξέζθα θαη νιφθιεξα ηα αγγνχξηα, 
νη ληνκάηεο, ηα θξεκκχδηα θαη φια ηα άιια ιαραληθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 
πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ. 
 
4.3.32 Ζ παξνρή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ γεπκάησλ φπσο θξέαηα, ιαραληθά, ζάιηζεο ζα 
πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κεκνλσκέλα θαη φρη εληαία. (π.ρ. φηαλ ζην πξφγξακκα 
πξνβιέπεηαη "καθαξφληα κε θφθθηλε ζάιηζα" ηφηε καθαξφληα θαη ζάιηζα ζα 
δηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία έθαζην).  

 
4.3.33 Ζ δηαλνκή θξνχησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά κε αλάινγε 
ελαιιαγή θαη επνρή, κπαλάλεο, ρνπξκάδεο, κήια, ζηαθχιηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα, 
πνξηνθάιηα, θεξάζηα, θαξπνχδηα γηα λα εμαζθαιίζεη ε δηαηξνθηθή πνηθηινκνξθία. 
Ηδηαίηεξε επηζήκαλζε ε ελαιιαγή ησλ θξνχησλ φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα 
2 θνξέο ηελ ίδηα εκέξα. 

 
4.3.34  Σν ησδηνχρν αιάηη κπνξεί λα πξνζηεζεί φπνπ απαηηείηαη, ε ππεξβνιηθή ρξήζε 
αιαηηνχ, ηδίσο ζηα ιαραληθά θαη ζηα θξέζθα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα  απνθεχγεηαη.  

 
4.3.35  Ζ θαλέια δελ ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε καγεηξεκέλν θαγεηφ, 
θαζψο δελ εθηηκάηαη επξέσο σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο καγεηξέκαηνο.  

 
4.3.36  Σα θξέαηα, ηδηαίηεξα ην θνηφπνπιν, είλαη θαιά καγεηξεκέλα θαη φρη κηζνςεκέλα 
/ σκά. Δπίζεο, ε εηαηξεία απνδέρεηαη ειέγρνπο πνπ λα επαιεζεχεηαη φηη ηα θξέαηα, 
ηδίσο ην κνζραξίζην θξέαο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαλέλα ρνηξηλφ ή ρνηξηλά 
πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαίσλ ηεγαλίζκαηνο / ςεζίκαηνο. 

 
4.3.37  Οη εηαηξείεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα βξαζηά απγά ζεξβίξνληαη θξέζθα 
θαη φρη παξαζθεπαζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ρξφλν πάξα πνιχ καθξηλφ ή έρνπλ 
αθεζεί ζε δεζηφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζή ηνπο. 

 
4.3.38  Σα δπκαξηθά, ην ξχδη θαη ηα άιια άκπια πξέπεη λα είλαη επαξθψο καγεηξεκέλα 
θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή λα ζεξβίξνληαη μερσξηζηά γηα λα 
είλαη εθηθηή ε αλάκεημε ηνπο. 

 
4.3.39  Να γίλεηαη απνθπγή ηεο πξνζζήθεο δάραξεο ζηα θχξηα γεχκαηα. 

 
4.3.40  Πξντφληα πνπ έρνπλ θνληηλή εκεξνκελία ιήμεο ζα επηζεκαίλνληαη ζηελ 
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ελψ ηπρφλ πιηθά κε ιεγκέλν φξην θαηαλάισζεο δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δελ ζα δηαλεκεζνχλ. 

 
4.3.41  Καηά ηελ παξάζεζε (δηαλνκή γεπκάησλ) ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη παθέηα 
κε θαξπθεχκαηα, φπσο ειαηφιαδν, ραιβά, καξκειάδεο zaatar θαη κέιη σο κέξνο ελφο 
κεληαίνπ νηθνγελεηαθφ παθέηνπ. 
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ειίδα 71 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.3.42  Δπίζεο, ε εηαηξεία ζα παξέρεη κεληαίσο αλά άηνκν, κέζσ ησλ γεπκάησλ ή θαηά 
πεξίπησζε ζε μερσξηζηφ παθέην, θαη ειάρηζην είδε κπαραξηθψλ πνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλεη θχκηλν, καχξν πηπέξη, θνπξθνπκά, θφιηαλδξν, θαλέια, ζθφξδν, 
θξεκκχδη, αιάηη θαη ζαθξάλ (κεηαμχ άιισλ). Σα παθέηα ζα πξέπεη λα δηαλέκνληαη θάζε 
κήλα γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο ζπηηδφκελνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηα γεχκαηα πνπ 
δνθηκάδνπλ, ελψ νη ρνξεγήζεηο κέζσ ησλ γεπκάησλ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ην 
πξνζσπηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαηά ηελ θαηαλάισζε θαη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πνζφηεηεο θαηά 
ηελ πξώηε δηαλνκή ζα είλαη ελδεηθηηθέο, ελψ γηα ηηο επφκελεο ζα γίλεη αλάινγε 
πξνζαξκνγή (πξνζζήθε – αθαίξεζε εηδψλ / πνζνηήησλ / ηξφπνπ ζπζθεπαζίαο – 
δηάζεζεο) θαη φπνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο  ηεο 
παξ. 4.5. ηεο πξφζθιεζεο. 
πγθεθξηκέλα: 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ (γξακκάξηα) 
ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Κχκηλν 30 - 50 Παθέην 

2 Μαχξν πηπέξη 100 - 150 Παθέην 

3 Κνπξθνπκά 100 - 150 Παθέην 

4 Κφιηαλδξν 100 - 150 Παθέην 

5 Καλέια 100 - 150 Παθέην 

6 θφξδν 100 - 150 Παθέην 

7 Κξεκκχδη 100 - 150 Παθέην 

8 Αιάηη 100 - 150 Παθέην 

9 αθξάλ 30 - 50  

 
4.3.43  Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή Μεξίδσλ   

 
4.3.43.1 Ζ αξρηθή θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ 

κεξίδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ 
πξνγξακκάησλ ησλ Πξνζζεθψλ ηνπ Παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε  
θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ 
παξάδνζε, κέρξη ηελ 11:00  κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν ππεχζπλνπ ηεο Τπεξεζίαο 
φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ησλ ζπκβάζεσλ. Παξαγγειία πνπ ζα 
δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξαγγειζέλησλ εηδψλ. 

 
4.3.43.2 Ο ππεχζπλνο ηεο Τπεξεζίαο (ΤΤ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηήο - 96 ΑΓΣΔ δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
Πάξνρν Τπεξεζηψλ  λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο 
αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο ηελ 
ηειηθή παξαγγειία. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο (δηαθνξά κεηαμχ 
αξρηθήο θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ ζα θαηαλαισζνχλ 
παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε (θαηάςπμε) θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε εληνιή / παξαγγειία 
θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο.  
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ειίδα 72 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.3.43.3 ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο (δηαθνξά κεηαμχ 
αξρηθήο θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ πξφθεηηαη λα 
θαηαλαισζνχλ παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε ή θαηάςπμε (αλάινγα κε ηελ 
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν) ΓΔΝ ΑΝΑΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑΙ θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε εληνιή 
/ παξαγγειία θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο. 
 

4.3.43.4 ε πεξίπησζε πνπ νη παξαγγειζείζεο  κεξίδεο  δελ θαηαλαισζνχλ 
εληφο ηεο εκέξαο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο παξαιάβεη θαη 
εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (γηα ζπγθεθξηκέλα είδε) λα ηηο δηαηεξήζεη κε αζθαιή θαη 
πγηεηλφ ηξφπν ζε ρψξν επζχλεο ηνπ. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ησλ κεξίδσλ, ζα 
πξνβιέπεηαη ε δηαλνκή  ηελ επνκέλε εκέξα αλεμαξηήησο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
πξνγξάκκαηνο. Eαλ ηα ππφςε γεχκαηα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν δηαηήξεζεο "cook 
& freeze" ή άιιε αληίζηνηρε, ηφηε ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ λα αλαζεξκαίλνληαη γηα 2ε θνξά κεηά 
ηελ αξρηθή απφςπμή ηνπο, ιφγσ θηλδχλνπ αιινίσζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

 
4.3.43.5 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάδεη επαξθψο ην 

Κέληξν / Γνκή θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ κε ηα απαξαίηεηα ζθεχε θαη αλαιψζηκα (αιάηη, 
πηπέξη, ραξηνπεηζέηεο, πνηήξηα θηι). 

 
4.3.43.6 Σα θαγεηά πξέπεη λα παξαδίδνληαη κέζα ζε ηζνζεξκηθά θνπηηά 

κεηαθνξάο θαη λα αθήλνληαη κέζα ζηα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαηαλάισζεο. Σα ηζνζεξκηθά θνπηηά 
κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη θαζαξά κε επζχλε ηεο εηαηξείαο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 
4.3.43.7 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, ε επίβιεςε θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην 
ζθνπφ απηφ κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν θνξέα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα παξαθνινπζεί 
δηαξθψο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία αιιά θαη ηελ φιε πινπνίεζε ησλ 
παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα αλ ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο θαζ‟ φια ηα ζηάδηα 
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηεο ηειηθήο δηάζεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο. 

 
4.3.43.8 Ζ παξαιαβή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν.4412/16, ελψ θαζεκεξηλά ζα ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο 
παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ  (πξσηόθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο) πνπ ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ. 

 
4.3.43.9 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ 
παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο. 

 
4.3.43.10 ε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  θαζπζηεξήζεη λα 

παξαδψζεη ηα θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο 
βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ παξφληνο) ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε 
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ειίδα 73 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν 
εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν 
Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην 
αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. 

 
4.3.43.11 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.43.10, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 
πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ  θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο 
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 
4.3.43.12 Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  

ππνρξενχηαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη πιήξε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο. 

 
4.3.43.13 Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζηεί θαηά ηε 
δηαλνκή ησλ γεπκάησλ κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην ην αξγφηεξν κίαο (1) ψξαο. 

 
4.3.43.14 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο, παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. Σα 
έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
4.3.44  ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ, απφ ην ρεκείν ηξαηνχ 
(ΥΖ), γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηηκέο ζα 
αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ – αλαδφρνπ. 
 
4.3.45  ε πεξίπησζε πνπ ην ΥΖ ή ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα δελ έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή 
άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. 

 
4.3.46 Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ ππνρξεψλεηαη ζε 
άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ απηή πνπ παξαδφζεθε 
ηειηθά. 

 
4.3.47  Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη δπλαηή κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη, 
ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κε βάζε ηηο δηαηξνθηθέο 
ζπλήζεηεο ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο ζα 
εξσηψληαη93 θαηά ηαθηά (ην αξγφηεξν εβδνκαδηαίσο) ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλά 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ή κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, δελ επεξεάδεηαη (αξλεηηθά ην 
ζπκθέξνλ ηνπ δεκνζίνπ), ην θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο ζεξκίδσλ. 
Δηδηθφηεξα: 

                                                           
93

     Απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα / αλαθνξέο ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν ηεο εηαηξείαο, ε νπνία 
θαη ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ εληφο 2εκέξνπ απφ αηηήζεσο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο ή ηνπ ΓΔ 
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ειίδα 74 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
4.3.47.1 Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ (κελνχ) ζα πξέπεη λα αιιάδεη θαη‟ ειάρηζην 

θάζε 15λζήκεξν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηξνθηθή πνηθηιία94 (κε αιιαγή πξντφλησλ ίδηαο 
θαηεγνξίαο, πρ. αιιαγή νζπξίσλ, δπκαξηθψλ, ελαιιαγή ηζάη κε ρπκφ, θ.ιπ.) θαη ε 
εμαζθάιηζε ηεο θαηαλάισζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη, πξν ηεο έλαξμεο παξαζθεπήο 
γεπκάησλ ζην πιαίζην ηεο λέαο ζχκβαζεο, λα παξαιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα ζίηηζεο ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζίηηζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν. 

 
4.3.47.2 Δπίζεο, λα πθίζηαηαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο, 

εηδηθά απφ πηάηα απγψλ, γηα παξάδεηγκα, ελαιιαζζφκελεο κεξίδεο βξαζηψλ απγψλ θαη 
νκειέηεο. 

 
4.3.47.3 Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζθχγσλ πξέπεη 

λα γίλνληαη ζεβαζηνί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο. 
 

4.3.47.4 Σα επηκέξνπο γεχκαηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα 
ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα δηαηξνθήο95, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία θαη είλαη 
εγθεθξηκέλν σο ηζνδχλακν απφ αξκφδην δηαηξνθνιφγν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Δπηζεκαίλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ εθηηκψκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ επνρή / θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παξάζεζεο. 

 
4.3.48  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλ. 1048/2014 θαη 1049/2014, θαζψο θαη ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο 
Μέηξσλ Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, Διιεληθή Γεκνθξαηία / 
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Αχγνπζηνο 2017. Σν παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη 
ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.   
   

4.4 Τπεξγνιαβία 

 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο / ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ 
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  
Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιάβν ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΑΑ. 
 
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, 
εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ 
ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.96. ε 

                                                           
94

    Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 13, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. έθην εδάθην  
95

 Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 13, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. ηξίην εδάθην 
96

 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
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ειίδα 75 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο 
ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 
 
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, 
ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  
 
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί 
ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 
5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
4.4.4 ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 ηνπ Ν. 4412/2016 ε 
αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη  ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ην Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). Όηαλ νη ππεξγνιάβνη παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ,θαηά  ηελ ππνγξαθή ηεο, πξνζθνκίδνπλ ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ πνπ παξαπέκπεη ζηα απνδεηθηηθά κέζα γηα ηελ κε ζπλδξνκή ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ακηγψο εζληθνχ ιφγνπ ηεο νλνκαζηηθνπνίεζεο). 
ηεο παξνχζαο αληί ηνπ ΔΔΔ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 
ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηνπ. 
 
4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

 

4.5.1 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 97 98 θαη 
πξνεγθξίζεσο ηεο  ΤΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη 46 ηεο ΤΠΑΤΓ. 
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 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε πξφζθιεζε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ 
πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο 
κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε 
ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη 
ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, 
θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. 
άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 
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ειίδα 76 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.5.2 πγθεθξηκέλα, νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε99 ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
 4.5.2.1 Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 
πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 
κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4.5.2.2 Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή παξφρνπ ππεξεζηψλ: 
 
   4.5.2.2.1 Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, 
π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο, θαη 
 
   4.5.2.2.2 Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Χζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο 
δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Οη 
επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ Ν.4412/16). 

 
4.5.2.3 Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
4.5.2.3.1 Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ 

πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή [π.ρ. αιιαγή 
ηφπνπ παξάδνζεο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (παξερφκελσλ ππεξεζηψλ)]. 

 
4.5.2.3.2 Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 

ζχκβαζεο. 
 

4.5.2.3.3 Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

 
  4.5.2.4  Όηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε 
αξρηθά ε ζχκβαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία: 
 
    4.5.2.4.1 Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο 
κε ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4.5.2.1. 
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  Ν4412/16, Άξζξν 201, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22  παξ. 34ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ 227 Α΄/ 06-
12-2016) 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -77 

ειίδα 77 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

    4.5.2.4.2 Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 
ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη 
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/16 ή 
 
    4.5.2.4.3 Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16, 

  
 4.5.2.5 Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
4.5.3 Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 
1.α. έσο 1.δ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα 
ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/16, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ 
ηηκψλ: 
 

4.5.3.1 Σσλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16 
 
4.5.3.2 Σνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο 
ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

 
4.5.4 Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.δ. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκ-
βαζε νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε 
θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
4.5.4.1 Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο 

ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή 
δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο 
πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
4.5.4.2 Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 

ππέξ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 
 

4.5.4.3 Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
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ειίδα 78 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4.5.4.4 Όηαλ λένο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, ζπλεπεία: 

 
4.5.4.4.1 Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο 

κε ηελ πεξίπησζε 1.α. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 
 
4.5.4.4.2 Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο 
απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν 
πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί 
ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ 
ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ 
απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 

 
4.5.4.4.3 Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 
4.5.5 Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε πξνέγθξηζεο θάζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 
(πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνίεζεο) απφ ηελ ΤΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 46 παξ. 
3 ηεο ΤΠΑΤΓ100. 

 
4.5.6 Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, γηα 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη 
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
4.5.7 Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή  Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 
 
4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο101 

 

4.6.1  Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 

4.6.1.1 Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ 
αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΑΑ, 
νθεηιφκελε ζε αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (π.ρ. παχζε ιεηηνπξγίαο ΚΤΣ ιφγσ αλαζηνιήο 
πξνζθπγηθψλ ξνψλ, κεηαθίλεζή ησλ κεηαλαζηψλ ζε πισηά κέζα, κεηαθίλεζε ησλ 
κεηαλαζηψλ ζηελ Ζπεηξσηηθή ρψξα, επαλαπαηξηζκφο ηνπο,  θηι), είλαη δπλαηή ε 
κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

                                                           
100

 Τπ‟ αξηζ. 82350/03-08-2016 (ΦΔΚ 2451 Β/09-08-2016) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 
(TAMEE/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020».  

101
 βι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
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ειίδα 79 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πάξνρνο ππεξεζηψλ εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
παχζεο.  

 
4.6.1.2 Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε 

κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

 
4.6.1.3 Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 

παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 
 
 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -80 

ειίδα 80 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ επελδχζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηελ 
ΣηΔ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πιεξσκήο, κέζσ ειεθηξνληθψλ εληνιψλ (φπσο 
αλαθέξεηαη θαη ζην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο θαησηέξσ), ηκεκαηηθά, φπσο αλαιχεηαη ζηελ 
αθφινπζε παξάγξαθν ππ. αξηζ. 5.1.4 ηεο παξνχζαο θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή 
αμία κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ.   
 
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο 
ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.4.4. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
 

5.1.2.1 Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 
πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 
ηζρχεη). 

 
5.1.2.2  Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (ΤΑ 1191 / ΦΔΚ Β΄ 969/ 22-3-2017) 

 
5.1.2.3 Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 

ηέινο ραξηνζήκνπ 0,0018% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 0,00036%. 
 

5.1.3 Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ηνπ θαζαξνχ 
πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή ζπκβαηηθή αμία ησλ 
ππεξεζηψλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
5.1.4 Ζ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ  ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο 
ππεξεζίεο σο ηελ 1ε θαη ηελ 16ε εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα  κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 
θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ : 
 
 5.1.4.1 Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
 5.1.4.2 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 
έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 

5.1.4.3  Γειηίν Απνζηνιήο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη) 
 

5.1.4.4  Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο 
Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

 
5.1.4.5 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα φια ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ 
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ειίδα 81 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα θαηαζέηεη καδί κε 
ηηο ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιεη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 
5.1.4.6   Πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 

παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ Ν. 
4412/2016 πνπ ζα αθνξνχλ είηε ηελ εκεξήζηα κεξίδα (εληαίν ζχλνιν)  ή ην κέξνο/ε απηήο 
(πξσηλφ ή πξφγεπκα ή γεχκα ή πξφδεηπλν ή δείπλν). 

5.1.4.7  Βεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΗΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
5.1.5 ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, 
ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/13 
πεξί θαηαπνιέκεζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο  εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 
 
5.1.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο 
ηερληθέο απαηηήζεηο θ.ιπ.). 
 
5.1.7 Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ ζχκβαζε, 
γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ή ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή 
κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 
 
5.1.8 Δθφζνλ παξαγγειζεί θαη δηαηεζεί κέξνο εκεξήζηαο κεξίδαο δειαδή πξσηλφ, ή 
πξφγεπκα ή γεχκα ή πξφδεηπλν ή δείπλν, ε πιεξσκή ζα είλαη ην 15%, 5%, 40%, 5% ή 
35% αληίζηνηρα, ηεο ηηκήο ηνπ αλαδφρνπ (γεληθνχ ζπζζηηίνπ) κε ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί 
ε ζχκβαζε. 
 
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

 

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο102 απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 
απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο επηβάιιεηαη λα είλαη άκεζε (εληφο 24σξνπ). Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ 
εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο απφ 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
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ειίδα 82 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

5.2.2 O πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 
απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ 
παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
5.2.3 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ / παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
5.2.4 Oη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 
5.2.4.1 Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

 
5.2.4.2 Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 

 
5.2.4.3 Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
5.2.5 Tν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
5.2.6 Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ έθπησην. 
 
5.2.7 Oη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) θαη 
ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά (κε 
απνθιεηνκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη επ αθξηβψο) νη θαησηέξσ 
πεξηπηψζεηο: 
 
 5.2.7.1 Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο γεπκάησλ. 
 
 5.2.7.2 Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ γεπκάησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο 
εμέηαζεο. 

 
5.2.7.3. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ γεπκάησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
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ειίδα 83 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
5.2.7.4 Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 

ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ 
γεπκάησλ. 
 

5.2.7.5 Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, 
ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 
5.2.7.6 Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 

ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα γεχκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
 
5.2.8 Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα θαη γεχκαηα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη 
ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
5.2.9 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

 
5.2.9.1 Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ κε 

επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
5.2.9.2  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, σο ελδεηθηηθά είλαη:  

 
5.2.9.2.1 Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  

ησλ εξγαζηψλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.    
 

5.2.9.2.2 Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην 
θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ 
ηνπο. 

 
5.2.9.2.3 Πιεκκχξα. 

 
5.2.9.2.4 εηζκφο. 

 
5.2.9.2.5 Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 

 
5.2.9.2.6 Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
5.2.9.2.7 Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  

Γηθηχνπ). 
 

5.2.9.2.8 Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 
5.2.10  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξσηφθνιιν 
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη αλαθνξά / απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο ΑΑ. 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

5.2.11 ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια 
ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 
5.2.12 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 
απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε 
δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
5.2.13 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
5.2.14 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 5.2.7 ηεο παξνχζαο θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη θπξψζεηο ηεο παξ.  5.2.4. 

 
 5.2.15 ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα θαγεηά 
(έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα 
θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η» ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, 
ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν 
εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην 
αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ 
πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, 
βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  
ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
5.2.16 Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, επηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ 
ειιείςεηο ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη ζηε 
παξνχζα, ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
απηέο, θαζψο θαη κε εθαξκνγή ινηπψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 
γηα ηελ πγεία ησλ ζπζζηηνχλησλ ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξεσηηθά ζα πξνβεί ζηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία θπξψζεηο εηο βάξνο ηνπ ππαίηηνπ. 
 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο103  

 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 
δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ παξαγξάθσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – 
Κπξψζεηο) θαη 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-
δηνηθεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 νξγάλνπ. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

 

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

 

6.1.1 Ζ παξαθνινχζεζε104 ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 
δηελεξγεζεί απφ ηελ Aλαζέηνπζα Aξρή (ΑΑ), ήηνη (ΑΓΤ/ΓΠΜ.  
 
6.1.2 Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο (ΔΠΠ) ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπγθξνηείηαη απφ ηελ ΑΑ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ζπγθξφηεζεο, ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά αλαιπηηθά ζηνηρεία / ελέξγεηεο γηα ηελ απνζηνιή / 
έξγν ηεο φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη κε 
κέξηκλα ηεο αληίζηνηρεο ΑΓΣΔ, ζηελ Εψλε Δπζχλεο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 
ΚΤΣ, κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε απηήο ζην ΓΔ/Γ1. Δπίζεο θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα 
δηαδηθαζία ε ΑΓΣΔ ππνβάιεη ζρεηηθή πξφηαζε θαη γηα ηνλ «Τπεύζπλν ηεο Τπεξεζίαο 
(ΤΤ)» (θχξην θαη αλαπιεξσκαηηθφ) θαηά ηελ έλλνηα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 
4.3.43.1 ηεο παξνχζαο.  
 
6.1.3 Ζ ΔΠΠ ζα εηζεγείηαη ζηελ ΑΑ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα 
εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 
ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. Σν ζχλνιν 
ηεο ελ ιφγσ αιιεινγξαθίαο ζα θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζην ΓΔ/Γ1 γηα άκεζε  
ελεκέξσζε ηεο Ηεξαξρίαο ηνπ ΓΔ.   
 
6.1.4 Ζ αξκφδηα ππεξεζία (ΑΑ) κε απόθαζή ηεο ζα νξίζεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηνλ ελ γέλεη έιεγρν εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 4.3.30.1 επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζηελ νπνία ζα 
ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) αμησκαηηθφο ή νπιίηεο ηαηξφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ 
ψκαηνο, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο (πξνο ηελ επηηξνπή 
δηέλέξγεηαο / επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο ΑΑ).  
Σα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ε ΑΑ πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα 
απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
6.1.5 Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη ηαπηφρξνλα 
απφ ηελ ΔΠΠ θαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιόγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη ειάρηζην: 
 

6.1.5.1 Ζ ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (ζπγθεθξηκέλεο 
πνζφηεηεο αλά είδνο ζπζζηηίνπ παξάδνζεο / παξαιαβήο αλαιπηηθά αλά εκέξα) 

 
6.1.5.2 Ζ θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα 

θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζην ΚΤΣ 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

6.1.5.3 Σπρφλ έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 
Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 

θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ζην αληίγξαθν ηνπ αλαδφρνπ θαη αληίζηξνθα απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ αλαδφρνπ ζην εκεξνιφγην ηεο ΔΠΠ, πνπ κπνξνχλ ακθφηεξνη λα 
ζεκεηψζνπλ επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ 
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη 
θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
 
6.1.6 Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΣΟΚΔΓΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΠΠ ζα κεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ φηη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 2 ηεο ππ' αξηζ. Φ/000/8/245258/.37/07-03-2016 (ΦΔΚ 630 Β).  
 
6.1.7 Ζ φπνηα εκπινθή ησλ ζηειερψλ ηνπ ΣΟΚΔΓΠ ή άιισλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ 
ζχκβαζε θνξέσλ πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λφκνπ θαη παξαπέκπνπκε ζηελ 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 216 ηνπ Ν. 4412/2016 φπνπ πξνβιέπνληαη ηα θαζήθνληά ηνπο  θαη ζην 
άξζξν 219 ηνπ ίδηνπ λφκνπ φπνπ νξίδεηαη ξεηά φηη ε παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο105  

 

6.2.1 Λακβάλνληαο ππφςε ην ξεπζηφ, αθαλφληζην θαη επκεηάβιεην ραξαθηήξα ησλ 
κεηαλαζηεπηηθψλ / πξνζθπγηθψλ ξνψλ, δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 
θαη κε αθξίβεηα ν αξηζκφο ησλ επσθεινχκελσλ κεηαλαζηψλ / πξνζθχγσλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν ΚΤΣ, θαζψο ε κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηφ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο φπσο νη ηξέρνπζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη 
εθάζηνηε γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο. πλεπψο κε γλψκνλα ηελ αλάγθε ηεο ζπλέρεηαο ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ Ν.4412/16, θαζψο επίζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (αδπλακία αθξηβνχο πξφβιεςεο αξηζκνχ ζηηηδνκέλσλ), ε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη σο παξ. 1.3.7.2. 
 
6.2.2 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηελ αλάισζε 
ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαη έσο ελελήληα εκέξεο (90) εκέξεο 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Δπηπξφζζεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
θαη θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ηεο αξκφδηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο (ΔΤΤΓ ΣΑΜΔΣΑΑΠ), χζηεξα 
απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο (ΔΠΠ) πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ρσξίο αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 
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δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 
6.2.3 Ζ ζχκβαζε (αξρηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο /-ζεσλ) ζεσξείηαη 
φηη εθηειέζηεθε ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο κε 
ζπγθεθξηκέλεο ξνήο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζην Κ.Τ.Σ. φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
  6.2.3.1 Γηαδεπθηηθά: 
 
    6.2.3.1.1 Έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα απηήο, πνπ έρεη ηεζεί 
ζηελ πξφζθιεζε. 
 
    6.2.3.1.2 Αλαιψζεθε ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο.  
 
  6.2.3.2 Απνπιεξψζεθε ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκβάζεσο. 
 
  6.2.3.3 Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα  θαη εθδφζεθαλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επί επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ ή επί 
δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
 
6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (παξαδνηέσλ γεπκάησλ) γίλεηαη απφ 
επηηξνπή παξαιαβήο (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο - ΔΠΠ) πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221106 ηνπ λ. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 θαη ζην 
Παξάξηεκα «Η» ηεο παξνχζαο. 
 
6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο ελψ θαηά πεξίπησζε 
θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.3.28 ιακβάλνληαη δείγκαηα γηα ηελ 
δηελέξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ινηπψλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 
4.3.27. Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ κπνξεί δε λα θαιείηαη κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
πνπ ππνρξεσηηθά ζα παξεπξίζθεηαη ζε θάζε παξάδνζε – παξαιαβή, λα παξαζηεί θαη ν 
αλάδνρνο. 
 
6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 
είδε δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
 
6.3.4 ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
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παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
 
6.3.5 Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 
φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. 
 
6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
6.3.7 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε 
φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ107.  
 
6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε108  

 

6.4.1 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ γεπκάησλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  
 
6.4.2 Ζ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη άκεζα εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ρξνληθψλ 
πξνζεζκηψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ ησλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.3 ηεο παξνχζαο, ν 
δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
 
6.4.3 Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηέζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο109  

 
Γελ πξνβιέπεηαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

 
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 

1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΑ. 
 

1.1.1 πκβαηηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε παξνρή ζίηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
παξαζθεπή γεπκάησλ ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ ηεο παξαγξάθνπ 
4.3.3. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ (φπσο αζζελείο, 
παηδηά, δηαβεηηθνί, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ιπ.), ε εκεξήζηα παξάζεζε / δηαλνκή κε ηελ 
κέζνδν ηεο απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE)  ζην σξάξην ηεο παξαγξάθνπ 4.3.20.5, 
ζε ρψξν πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί κε κέξηκλα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θαη πξνεηνηκαζία 
(πξν ηεο έλαξμεο) / απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ δηαλνκήο κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο ακέζσο 
κεηά ηελ ιήμε ηεο παξάζεζεο. θνπφο ε εμαζθάιηζε επάξθεηαο ζε θαγεηφ θαη λεξφ. 

 
1.1.2 Παξαδνηέα δξάζεο ζην ΚΤΣ ΥΗΟΤ  

 
1.1.3 Ζ ΑΑ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο (ΔΠΠ) θαη ηνλ ππεύζπλν ππεξεζίαο (ΤΤ). 
 

1.1.4 Σν ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π. δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Τ.Σ. 
απνθιεηζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζίηηζε. 

 
1.1.5 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3.19 ηεο 

παξνχζαο, νθείιεη λα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαη αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη 
αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν 
αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαηά ηελ 
δηαλνκή ησλ γεπκάησλ. 
   

1.2 Οξγαλσηηθή δνκή ηεο ΑΑ. 
 

1.2.1 Σα Σνπηθά πληνληζηηθά Κέληξα Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο 
(ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π.): 

 
1.2.1.1 Γηεπζύλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τπεξεζία Αζχινπ θαη ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο, ηηο θαηά ηφπνπο ινηπέο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο θαη αξρέο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη ΜΚΟ, πνπ επηθνπξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ηνπηθώλ Κ.Τ.Σ. θαη Αλνηθηψλ Γνκψλ Πξνζσξηλήο Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο πξνζθχγσλ 
θαη κεηαλαζηψλ, απνθιεηζηηθά ζε ό,ηη αθνξά ζηε κεηαθνξά, δηακνλή, ζίηηζε θαη 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Πξνο ηνχην, ηα ζηειέρε ηνπο 
κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λφκνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Ηεξαξρίαο ηνπ ΓΔ. 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

1.2.1.2 Αλαθέξνπλ ηεξαξρηθά, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, 
ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ην ΚΔ..Ο.Γ.Π., επί ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ. 

 
1.2.1.3 Απνθαζηζηνχλ άκεζα επαθή ελεκεξψλνληαο ην ΓΔ/Γ1 

(ΓΤΓΜ)/4α γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Δθνδηαζκνχ – 
ίηηζεο. 

 
1.2.2 Ζ 96 ΑΓΣΔ ε νπνία ελεξγεί σο θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο γεπκάησλ) ζην Κ.Τ.Σ. Υίνπ. 
  

2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

2.1 Πεξηγξαθή ησλ αλαγθώλ ηεο ΑΑ  
 

Όπσο πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 4.3.3 έσο θαη 4.3.47. 
πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 
ζα ππνγξαθζεί έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 
2.1.1 Παξαζθεπή θαη παξάζεζε κε ην ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο (SELF 

SERVICE) ζε ζπγθεθξηκέλν σξάξην, 6 δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπζζηηίνπ ζε 
πνζφζησζε πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηακέλεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζην Κ.Τ.Σ. 

 
2.1.2 Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεσο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ δελ 
κπνξεί λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα 
λα απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηδφκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εκεξήζησλ κεξίδσλ 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4.3.43 ηεο παξνχζαο. 

 
2.1.3 Τπνρξεσηηθή ε χπαξμε εθεδξηθήο κνλάδαο (ΔΜ) ε νπνία ζα 

ελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαγσγήο ζηελ αξρηθή θχξηα κνλάδα (ΚΜ), 
θαη ε νπνία πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.3.8 θαη 4.3.22 ηεο παξνχζαο. 

 
2.1.4 Καηά πεξίπησζε απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηή  ηνπ 

Κέληξνπ θαζφηη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ Γηνίθεζε ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.3.10 ηεο παξνχζαο. 

 
2.1.5 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (παξαζθεπήο γεπκάησλ, 

ζπζθεπαζίαο – κεηαθνξάο – παξάζεζεο απηψλ θαη πξνεηνηκαζίαο / απνθαηάζηαζεο 
ρψξνπ δηαλνκήο) θαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ην ζχλνιν ησλ 
ελ ηζρχ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ζέκαηα δηαηξνθηθήο ζπλήζεηαο / 
αμίαο ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο ειάρηζηεο 
πξνυπνζέζεηο, ζηηο παξαγξάθνπο 4.3.11, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.20, 4.3.23 έσο 
4.3.26, 4.3.31 έσο 4.3.42 θαη 4.3.43 (θαηά πεξίπησζε) ηεο παξνχζαο ηεο παξνχζαο. 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2.1.6 Καηά ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ην 
ζχλνιν ησλ κέρξη ζήκεξα ζπζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 4.3.12,  4.3.13, 4.3.14.   

 
2.1.7 Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ ηξφπν παξάζεζεο – δηαλνκήο θαηά ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ παξαγξάθσλ 4.3.19, 4.3.20.  
 

2.1.8 Σν αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο (επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο 
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε 
αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζε 
καθξνζθνπηθνχο θαη ινηπνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο 4.3.27, 4.3.28, 4.3.29 θαη 4.3.44 έσο 4.3.46 ηεο παξνχζαο. 

 
2.1.9 Δηδηθνί έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 4.3.30 ηεο παξνχζαο. 
 

2.1.10 Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη δπλαηή κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.47 ηεο παξνχζαο. 

   
2.2 Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεύζεηο ηεο αγνξάο - Πξνεγνύκελε εκπινθή 

ππνςεθίσλ  
 

Γελ πξνεγήζεθαλ ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζίαο. 
 

2.3 ηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο ύκβαζεο  
 

Ζ κε Α.Π. 930 / 01 – 08 – 2017 πκθσλία Δπηδφηεζεο Γξάζεο «Παξνρή 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
ππ. αξ. πξση.: 1345/Φ.27/23-10-2017 (ΑΓΑ: ΦΦΚΝ465ΥΗ8-ΓΓΕ) θαη αξ. πξση.: 
1627/Φ.27 05/12/17(ΑΓΑ: 6ΖΣΣ465ΥΗ8-9ΜΧ) απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηεο. 

 
2.4 Σεθκεξίσζε ζθνπηκόηεηαο / ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο ζύκβαζεο ζε 

ηκήκαηα 
 

Ζ ππνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα αλά λήζν, επηβιήζεθε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 
ζέζεο ησλ Κ.Τ.Σ. θαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη νξγαλσηηθή 
επάξθεηα ησλ εθάζηνηε παξφρσλ ππεξεζηψλ. 

 
3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
3.1 Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 
3.1.1 Απαηηήζεηο παξαζθεπήο θαη παξάζεζεο ησλ γεπκάησλ φπσο 

αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο. 
 
3.1.2 Γελ πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  πεξίπησζε 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη παξάζεζεο ησλ γεπκάησλ λα 
θαιχπηνληαη πιήξσο ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα. 

 
3.2 Τπνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ θύιινπ ζπκκόξθσζεο πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «IV» ηεο 
παξνχζαο. 

 
3.3  Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη νη ηξόπνη δηαζθάιηζήο 

ηεο θαζνξίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
3.4 Γηάξθεηα ζύκβαζεο - Υξόλνη παξάδνζεο  
 

„Όπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.2 θαη 4.3.20.5 ηεο παξνχζαο  
πξφζθιεζεο. 

 
3.5 Τπεξγνιαβία  
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 

3.6 Σόπνο πινπνίεζεο / παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ   
 
ηελ έδξα ηνπ Κ.Τ.Σ. Υίνπ, ήηνη, ζην πεξηνρή «ΠΡΧΖΝ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΒΗΑΛ 

ΥΑΛΚΔΗΟ». 
 

3.7 Παξαδνηέα - Γηαδηθαζία Παξαιαβήο / Παξαθνινύζεζεο  
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο. 
 

3.8 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ  
 

Γελ απαηηείηαη. 
 

3.9 Δγγπήζεηο  
 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ παξ. 2.2.2 θαη 4.1 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αληίζηνηρα. 

 
3.10 Πξναηξέζεηο 
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3.6 ηεο παξνχζαο. 
 

3.11 Παξαηάζεηο  
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.2 ηεο παξνχζαο. 
 

3.12 Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο    
 

3.12.1 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο 
παξνχζαο. 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3.12.2 Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.3.47 ηεο παξνχζαο.  
 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ   
«1» Γεληθφ πζζίηην 
«2» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο  
«3» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Έγθπνη, Θειάδνπζεο θηι.)  
«4» πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ)   
«5» πζζίηην γηα Βξέθε (6+-12 κελψλ) 
«6» πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ) 
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 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΡΟΘΗΚΗ «1»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΔΝΙΚΟΤ  ΤΙΣΙΟΤ  ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

 ΠΡΧΙΝΟ ΓΔΤΜΑ / 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ 

ΠΡΟΓΔΙΠΝΟ110 / 
ΝΑΚ 

ΓΔΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΓΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

Γ Οκειέηα κε 2 απγά 

Αξαβηθή πίηα  
(90γξ)  

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο  

ή 

Αξαβηθή πίηα 
90γξ, κέιη 25γξ,  

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο 

ή 

Αξαβηθή πίηα 
90γξ, ηαρίλη 25γξ,  

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο  

- Φαγφππξν κε 
ιαραληθά 300γξ 
θαη γηανχξηη 200γξ  

- Επκαξηθά 300γξ 
κε ιαραληθά θαη 
ηπξί 90γξ   

- Γεκηζηά κε θηκά 
(2) κε ηπξί 50γξ  

- άληνπηηο κε ηπξί θαη 
ληνκάηα  

- Γηανχξηη κε θξνχην  

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ)  

- Κνηφπνπιν 
130γξ κε ξχδη 
150γξ  

- Μπηθηέθηα 
120gr κε πνπξέ 
150γξ  

- Κνηφπνπιν 
130γξ κε 
πιηγνχξη 150γξ  

 

Σ Αξαβηθή πίηα 
(90γξ) 

Κίηξηλν ηπξί 50γξ 

10 ειηέο, ληνκάηα 

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο  

- Κνηφπνπιν 
200γξ κε ξχδη 
220γξ  

- Κνηφπνπιν 
200γξ κε ρνχκνπο 
220γξ 

 - Κνηφπνπιν 
200γξ κε 
θξηζαξάθη 250γξ  

- Κνηφπνπιν 
200γξ κε πιηγνχξη 
220γξ  

- άληνπηηο κε ηπξί θαη 
ληνκάηα  

- Γηανχξηη κε θξνχην  

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ)  

- Οκειέηα 3 
απγά, ιαραληθά 
παηαηνζαιάηα 
150γξ  

-  Νηάθνο κε 
ληνκάηα, 2 απγά 
βξαζηά, 50γξ 
ηπξί, 10 ειηέο  

 

Σ Οκειέηα κε 2 απγά  

Αξαβηθή πίηα 
(90γξ)  

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο  

- Φαζνιάδα 350γξ 
κε ηπξί 50γξ, 
παμηκάδηα 40γξ 

- Ρχδη κε ιαραληθά 
θαη θφθθηλε 
ζάιηζα, 50γξ ηπξί  

- άληνπηηο κε ηπξί θαη 
ληνκάηα  

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ)  

- Φάξη ςεηφ 
200γξ κε 
παηαηνζαιάηα 
150γξ  

- Παηαηνζαιάηα 
300γξ κε ηπξί 
50γξ, 10 ειηέο  

 

Π Αξαβηθή πίηα 
(90γξ) 

- Αξαθάο 250γξ κε 
κνζράξη 150γξ - 
Φαζνιάθηα 250γξ 

- άληνπηηο κε ηπξί θαη 
ληνκάηα 

- Νηάθνο κε 
ληνκάηα, 2 απγά 
βξαζηά, 50γξ 

 

                                                           
110

 Γχλαηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη επηζπκίαο ησλ θηινμελνχκελσλ πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ λα απνηειέζεη 
«πξόγεπκα» αληί «πξφδεηπλν».  

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -96 

ειίδα 96 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ΠΡΧΙΝΟ ΓΔΤΜΑ / 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ 

ΠΡΟΓΔΙΠΝΟ110 / 
ΝΑΚ 

ΓΔΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΓΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

Κίηξηλν ηπξί 50γξ  

10 ειηέο, ληνκάηα  

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο 

κε θνηφπνπιν 
200γξ  

- Μπάκηεο 250γξ 
κε θνηφπνπιν 
200γξ  

- Γηανχξηη κε θξνχην  

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ)  

ηπξί, 10 ειηέο 

-  Παηαηνζαιάηα 
300γξ κε ηπξί 
50γξ, 10 ειηέο  

Π Οκειέηα κε 2 απγά  

Αξαβηθή πίηα 
(90γξ) 

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο  

- Φαθφξπδν 350γξ 
κε ηπξί 50γξ  

- Ρεβπζφξπδν 
350γξ κε ηπξί 50γξ 

- παλαθφξπδν 
450γξ κε ηπξί 
100γξ  

- άληνπηηο κε ηπξί θαη 
ληνκάηα  

- Γηανχξηη κε θξνχην 

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ)  

- Κνηφπνπιν 
150γξ, πιηγνχξη 
150γξ κε θφθθηλε 
ζάιηζα 
ιαραληθψλ   

- Κνηφπνπιν 
150γξ, παηάηεο 
150γξ  

 

 Αξαβηθή πίηα 
(80γξ) 

Κίηξηλν ηπξί 50γξ  

10 ειηέο, ληνκάηα  

Φξέζθν θξνχην 
επνρήο  

- Φάξη ςεηφ 250γξ 
κε πνπξέ 220γξ  

- Φάξη ςεηφ 250γξ 
κε ρνχκνπο 220γξ  

- Φάξη ςεηφ 250γξ 
κε θάβα 220γξ -
Φάξη ςεηφ 250γξ 
κε θαθφξπδν 
250γξ  

- Γηανχξηη κε θξνχην 

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο, 
ρνπξκάδεο (70γξ)  

-  Παηαηνζαιάηα 
300γξ κε ηπξί 
90γξ, 10 ειηέο  

- Άγξην ξχδη κε 
ζάιηζα 
ιαραληθψλ 
300γξ, 10γξ ειηέο  

 

Κ Σπξφπηηα 

Γηανχξηη 200γξ  

Φξέζθν θξνχην  

- Μνζράξη ςεηφ 
220γξ κε δπκαξηθά 
250γξ  

- Κεκπάπ 220γξ 
κε παηάηεο 250γξ - 
νπηδνπθάθηα 
220γξ κε πνπξέ 
250γξ  

- Γηανχξηη κε Εειέ θαη 
Φξνχην 

- 4 θξπγαληέο 
(παθέην) κε κέιη 
20γξ, ηαρίλη 20γξ θαη 
Φξνχην  

- Νηάθνο κε 
ληνκάηα, 2 απγά 
βξαζηά, 50γξ 
ηπξί, ειηέο  

- Οκειέηα 3 
απγά, αξαβηθή 
πίηα, 10 ειηέο  
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Β -97 

ειίδα 97 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΤΙΣΙΟΤ Δ ΘΔΡΜΙΓΟΜΔΣΡΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΔ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ – ΛΙΠΧΝ – ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ  

 

 ΠΡΧΙΝΟ ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ ΝΑΚ ΒΡΑΓΙΝΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΓΔΤ Δ: 557 

CHO: 60.0  

PRO: 23.0  

FAT: 25.0  

 Δ:     722   

CHO:72.0 

PRO: 41.0   

FAT:30.0 

Δ:     376   

CHO: 47.5 

PRO:24.0  

FAT:10.0 

Δ:   778.3 

CHO:40.5 

PRO:  38.2 

FAT:51.5 

Δ~ 2334 Kcal  

Δ: 478.5 

CHO: 81.5  

PRO: 9.0  

FAT:12.5  

Δ:    791 

CHO: 62.5 

PRO: 34  

FAT: 45 

Δ:    212  

CHO:27.0 

PRO:8.0 

FAT:8.0 

Δ:   706 

CHO:30.0 

PRO:  34.0 

FAT:50.0 

Δ:   715       

CHO:62.5 

PRO:30.5 

FAT:42.5 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

Δ:   778.3 

CHO:40.5 

PRO:  38.2 

FAT:51.5 

ΣΡΙ Δ:   489.5 

CHO:62.5 

PRO:  20.5 

FAT:17.5 

Δ:   1032.5 

CHO:60.0 

PRO:  57.5 

FAT:62.5 

Δ:   376 

CHO:47.5 

PRO:  24.0 

FAT:10.0 

Δ:   602 

CHO:32.5 

PRO:  28.0 

FAT:40.0 

Δ~ 2532Kcal  

Δ:   1150 

CHO:45.0 

PRO:  70.6 

FAT:71.5 

Δ:    212  

CHO:27.0 

PRO:8.0 

FAT:8.0 

Δ:   1069 

CHO:67.5 

PRO:  59.0 

FAT:62.5 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

Δ:   594 

CHO:32.5 

PRO:  31.5 

FAT:37.5 

Δ:   1033 

CHO:60.0 

PRO:  57.5 

FAT:62.5 

ΣΔ Δ: 557    

CHO: 60.0 

PRO:   23.0 

Δ:  995      

CHO: 78.8 

PRO:   49.0 

Δ:   376 

CHO:47.5 

PRO:  24.0 

Δ:     851   

CHO: 30.0 

PRO:   52.2 

Δ~ 2599Kcal  

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
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Β -98 

ειίδα 98 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ΠΡΧΙΝΟ ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ ΝΑΚ ΒΡΑΓΙΝΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

FAT: 25.0  FAT: 53.7 FAT:10.0 FAT:58.0 

 

Δ:       826 

CHO: 92.5 

PRO:   29.5 

FAT:37.5 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

 

Δ:       668 

CHO: 60.0 

PRO:   22.5 

FAT:37.5 

ΠΔ Δ:   489.5 

CHO:62.5 

PRO:  20.5 

FAT:17.5 

Δ:    885    

CHO: 45.0 

PRO:   44.0 

FAT:55.0 

Δ:   376 

CHO:47.5 

PRO:  24.0 

FAT:10.0 

Δ:     763   

CHO: 35.0 

PRO:   32.5 

FAT:52.5 

Δ~ 2439 Kcal 

Δ:   1012 

CHO: 45.0 

PRO:   56.1 

FAT:63.5 

Δ:    212  

CHO:27.0 

PRO:8.0 

FAT:8.0 

Δ:       668 

CHO: 60.0 

PRO:   22.5 

FAT:37.5 

Δ:       848 

CHO: 15.0 

PRO:   53.0 

FAT:63.5 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

ΠΑ Δ:     557    

CHO: 60.0 

PRO:   23.0 

FAT: 25.0 

Δ:       813 

CHO: 60.0 

PRO:   36.5 

FAT:47.5 

Δ:   376 

CHO:47.5 

PRO:  24.0 

FAT:10.0 

Δ:       851 

CHO: 45.0 

PRO:   44.0 

FAT:55.0 

Δ~ 2413 Kcal  

Δ:       814 

CHO: 60.0 

PRO:   36.5 

FAT:47.5 

Δ:    212  

CHO:27.0 

PRO:8.0 

FAT:8.0 

Δ:       779 

CHO: 30.0 

PRO:   41.0 

FAT:55.0 

Δ:       790 

CHO: 60.0 

PRO:   36 

FAT: 45 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

Α Δ:   489.5 

CHO:62.5 

PRO:  20.5 

Δ:       1132 

CHO: 45.0 

PRO:   67.0 

Δ:    212  

CHO:27.0 

PRO:8.0 

Δ:    777   

CHO: 60.0 

PRO:   33 

Δ~ 2639 Kcal 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
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Β -99 

ειίδα 99 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ΠΡΧΙΝΟ ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ ΝΑΚ ΒΡΑΓΙΝΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

FAT:17.5 FAT:71.5 FAT:8.0 FAT: 45 

 

 

 

Δ:       1168 

CHO: 45.0 

PRO:   74.1 

FAT:71.5 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

Δ:       763 

CHO: 77.5 

PRO:   23.0 

FAT:35.0 

Δ:       1168 

CHO: 45.0 

PRO:   74.1 

FAT:71.5 

Δ:       1168 

CHO: 45.0 

PRO:   74.1 

FAT:71.5 

ΚΤ Δ: 520 

CHO: 57,0 

PRO:   28,0 

FAT: 20,0 

Δ:     1019   

CHO: 45 

PRO:   66.5 

FAT:60 

Δ:   376 

CHO:47.5 

PRO:  24.0 

FAT:10.0 

Δ:      712.5  

CHO: 60.0 

PRO:   22.5 

FAT:42.5 

Δ~ 2565Kcal  

Δ:     1019   

CHO: 45 

PRO:   66.5 

FAT:60 

Δ:    212  

CHO:27.0 

PRO:8.0 

FAT:8.0 

Δ:       603 

CHO: 60.0 

PRO:   12.0 

FAT:35.0 

Δ:     1019   

CHO: 45 

PRO:   66.5 

FAT:60 

Δ:   370 

CHO:24.6 

PRO:  9.2 

FAT:29.2 

Πίλαθαο ππ. αξηζ. 2 
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Β -100 

ειίδα 100 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
α. Σν θάζε γεχκα θαη δείπλν λα ζπλνδεχεηαη αληίζηνηρα, απφ 3 αξαβηθέο πίηεο 60 gr - 70 gr ε θάζε 
κηα. 
 
β. Όπνπ πξνβιέπεηαη «θξνχην επνρήο», ε πνζφηεηά ηνπ ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα είλαη 100 -120 gr. 
 
γ. Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηηο ειάρηζηεο ηηκέο 
«παξαδνηένπ αληηθεηκέλνπ» δει. έηνηκα πξνο βξψζε γεχκαηα. 
 
 δ. Σα αλά εκέξα είδε γεπκάησλ ζηνλ Πίλαθα ππ. αξηζ. 1, δηαρσξηδφκελα κε παχια ή δηαδεπθηηθφ 
«ε» αθνξνχλ ζε ζπλδπαζηηθέο επηινγέο αλά εβδνκάδα γηα ηελ ελαιιαγή ηνπ δηαηξνθηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
ε. Με ην πξσηλφ ζα δηαηίζεληαη  2,5 ιίηξα λεξνχ εκθηαισκέλνπ ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία αλά 
άηνκν (γηα θάιπςε εκεξήζηαο αλάγθεο). 
ζη. ηηο παηδηθέο ειηθίεο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζνρή ζηελ θαηαλάισζε μεξψλ θαξπψλ, απγψλ θαη 
γάια.  
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Β -101 

ειίδα 101 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΡΟΘΗΚΗ «2»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΙΣΙΟΤ  ΓΙΑΒΗΣΙΚΧΝ 

 ΠΡΧΙΝΟ ΓΔΤΜΑ / 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ 

ΠΡΟΓΔΙΠΝΟ111- 
ΝΑΚ 

ΓΔΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΓΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

Γ - Οκειέηα κε 
2 απγά 
Αξαβηθή πίηα 
(90γξ) 
 Φξέζθν 
θξνχην  
επνρήο 
- Αξαβηθή 
πίηα 90γξ, 
κέιη 25γξ, 
ηαρίλη 25γξ,   
Φξέζθν 
θξνχην  
επνρήο 

 

Επκαξηθά νιηθήο 
αιέζεσο300γξ κε 
ιαραληθά θαη ηπξί 
90γξ   

- άληνπηηο κε ηπξί 
θαη   ληνκάηα  

- Γηανχξηη κε θξνχην 

 - Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ) 

Κνηφπνπιν 
130γξ κε 
πιηγνχξη 150γξ 

 

Σ Αξαβηθή πίηα 
(90γξ)  

Κίηξηλν ηπξί 
50γξ 10 ειηέο, 
ληνκάηα  

Φξέζθν 
θξνχην 
επνρήο 

 

Κνηφπνπιν 200γξ 
κε πιηγνχξη 220γξ 

- άληνπηηο κε ηπξί 
θαη ληνκάηα  

- Γηανχξηη κε θξνχην 

 - Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ) 

Οκειέηα 3 απγά, 
ιαραληθά 2 
παμηκάδηα 
θξίζηλα ή 
πιηγνχξη 150 γξ. 
ή ληάθνο  

 

Σ Οκειέηα κε 2 
απγά  

Αξαβηθή πίηα 
(90γξ)  

Φξέζθν 
θξνχην 
επνρήο 

 

Φαζνιάδα 350γξ 
κε ηπξί 50γξ 

-  Γηανχξηη κε 
θξνχην 

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ) 

Φάξη ςεηφ 150γξ 
κε πιηγνχξη ή 
θαζηαλφ ξχδη 150 
γξ. 

 

Π Αξαβηθή πίηα 
(90γξ) Κίηξηλν 
ηπξί 50γξ 10 
ειηέο, ληνκάηα      
Φξέζθν 
θξνχην 
επνρήο 

 

Φαζνιάθηα 250γξ 
κε θνηφπνπιν 
200γξ 

- άληνπηηο κε ηπξί 
θαη   ληνκάηα  

- Γηανχξηη κε θξνχην 

 - Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ) 

Νηάθνο κε 
ληνκάηα, 2 απγά 
βξαζηά, 50γξ 
ηπξί, ειηέο 

 

Π Οκειέηα κε 2 
απγά Αξαβηθή 
πίηα (90γξ)  

 

παλαθφξπδν 
450γξ κε ηπξί 80γξ 

- άληνπηηο κε ηπξί 
θαη   ληνκάηα 

 - Γηανχξηη κε 

 Κνηφπνπιν 
150γξ, παηάηεο 
150γξ 

 

                                                           
111

 Γχλαηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη επηζπκίαο ησλ θηινμελνχκελσλ πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ λα απνηειέζεη 
«πξόγεπκα» αληί «πξφδεηπλν» 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
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Β -102 

ειίδα 102 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ΠΡΧΙΝΟ ΓΔΤΜΑ / 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ 

ΠΡΟΓΔΙΠΝΟ111- 
ΝΑΚ 

ΓΔΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΓΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

Φξέζθν 
θξνχην 
επνρήο 

θξνχην  

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ) 

 Αξαβηθή πίηα 
(80γξ) Κίηξηλν 
ηπξί 50γξ 10 
ειηέο, ληνκάηα      
Φξέζθν 
θξνχην 
επνρήο 

Φάξη ςεηφ 250γξ 
κε ρνχκνπο 250γξ  
κε παηαηνζαιάηα 
250γξ 

- Γηανχξηη κε θξνχην 

 - Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε 
ζηαθίδεο, 
ρνπξκάδεο (70γξ) 

Παηαηνζαιάηα 
150γξ κε ηπξί 
80γξ, παμηκάδη 
θξίζηλν, 10 ειηέο 

 

Κ Αξαβηθή πίηα 
(80γξ) κε 
ηαρίλη 20 γξ.  

Γηανχξηη 
200γξ   

Φξέζθν 
θξνχην 
επνρήο 

 

νπηδνπθάθηα 
220γξ κε πιηγνχξη 
ή θαζηαλφ ξχδη 
250 γξ. 

- άληνπηηο κε ηπξί 
θαη   ληνκάηα 

 - Γηανχξηη κε 
θξνχην  

- Μίγκα μεξψλ 
θαξπψλ κε ζηαθίδεο 
(70γξ) 

Οκειέηα 3 απγά, 
αξαβηθή πίηα, 10 
ειηέο   

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
α. Σν θάζε γεχκα θαη δείπλν λα ζπλνδεχεηαη αληίζηνηρα, απφ 3 αξαβηθέο πίηεο 60 gr - 70 gr ε θάζε 
κηα. 
 
β. Όπνπ πξνβιέπεηαη «θξνχην επνρήο», ε πνζφηεηά ηνπ ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα είλαη 100 -120 gr. 
 
γ. Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηηο ειάρηζηεο ηηκέο 
«παξαδνηένπ αληηθεηκέλνπ» δει. έηνηκα πξνο βξψζε γεχκαηα. 
 
 δ. Σα αλά εκέξα είδε γεπκάησλ ζηνλ Πίλαθα ππ. αξηζ. 3, δηαρσξηδφκελα κε παχια ή δηαδεπθηηθφ 
«ε» αθνξνχλ ζε ζπλδπαζηηθέο επηινγέο αλά εβδνκάδα γηα ηελ ελαιιαγή ηνπ δηαηξνθηθνχ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
ε. Με ην πξσηλφ ζα δηαηίζεληαη  2,5 ιίηξα λεξνχ εκθηαισκέλνπ ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία αλά 
άηνκν (γηα θάιπςε εκεξήζηαο αλάγθεο). 
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Β -103 

ειίδα 103 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΡΟΘΗΚΗ «3»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΙΣΙΟΤ  ΔΤΑΛΧΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

 ΠΡΧΙΝΟ ΓΔΤΜΑ / 
ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ 

ΠΡΟΓΔΙΠΝ
Ο 

ΓΔΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΓΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

Κ
Α

Θ
Ζ

Μ
Δ

Ρ
ΗΝ

Α
 

Όπσο ζην «ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΗΣΗΟ» θαη επηπιένλ 

1 γάια εβαπνξέ ή θξέζθν 
(240ml) πιήξεο 

Όπσο ζην «ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΗΣΗΟ» θαη 

επηπιένλ 

1 γάια εβαπνξέ 
(240ml) πιήξεο 

Όπσο ζην 
«ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΗΣΗΟ» 
θαη 

επηπιένλ 

1 γάια 
εβαπνξέ ή 

θξέζθν 
(240ml) 
πιήξεο 

Όπσο ζην 
«ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΗΣΗΟ» θαη 
επηπιένλ 

1 γάια εβαπνξέ 
ή θξέζθν (240ml) 

πιήξεο 

Όπσο ζην 
«ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΗΣΗΟ» 
θαη επηπιένλ 

456Κcal 
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Β -104 

ειίδα 104 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΡΟΘΗΚΗ «4»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΡΔΦΗ (0 - 6 ΜΗΝΧΝ) 

  ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

4 γεχκαηα ησλ 240ml  (120 ml 
ζθφλε δηαιπκέλε ζηα 120 ml 

λεξφ) έθαζην κε Γάια 1εο 
βξεθηθήο ειηθίαο (0-6 κελψλ) 

έηνηκν πξνο πφζε 

 

α. Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ λα ηνπνζεηεζεί 
ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηνπ γάιαθηνο (θνπηηά 
ζπζθεπαζίαο -βξαζηήξεο) εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 
ΚΤΣ. 

β. Να ηεξείηαη πνζφηεηα 100 θαθειάθηα  ρακνκήιη 
ζε απφζεκα γηα ηα βξέθε.   

γ. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλνληαη θαη 2,5 ιίηξα 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ αλά άηνκν.  

 
ΟΓΗΓΙΔ ΙΣΙΗ ΒΡΔΦΧΝ – ΠΑΙΓΙΧΝ 

 
Δηώλ 0 - 6 κελώλ 
 

 Απνθιεηζηηθόο κεηξηθόο ζειαζκόο ή Γάια ζθφλε 1εο βξεθηθήο ειηθίαο ή 
ζπλδπαζκφο απηψλ (κηθηή δηαηξνθή) 
 

Δηώλ 6 κελώλ 
 

  Μεηξηθόο ζειαζκόο ή Γάια 2εο βξεθηθήο ειηθίαο 
 

Καη αληηθαηάζηαζε ελφο γεχκαηνο γάιαθηνο κε: 
 

 ηκηγδάιη : αλαζχζηαζε κε λεξφ ή γάια ή Ρπδάιεπξν: αλαζχζηαζε κε λεξφ ή γάια 
 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ελνριεί 1 γεχκα κε γάια κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 
γηανχξηη 

 
 Φξνύηα: πιπκέλα & ρσξίο θινχδα. Αξρίδνπκε κε κπαλάλα, κήιν, αριάδη.  
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Β -105 

ειίδα 105 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΡΟΘΗΚΗ «5» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΡΔΦΗ (6+ - 12 ΜΗΝΧΝ) 

ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκνην κε ην γεληθφ 
ζπζζίηην κε 
θαηάιιειε 
επεμεξγαζία 
(ηξηκκέλν, αιεζκέλν, 
θνκκαηηαζκέλν, θ.ιπ.) 
ζχκθσλα κε ηηο 
«Οδεγίεο ίηηζεο 
Βξεθψλ - Παηδηψλ» 
πνπ αθνινπζνχλ, κε 
πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο ζε θάζε γεχκα  

Όκνην κε ην γεληθφ 
ζπζζίηην κε 
θαηάιιειε 
επεμεξγαζία 
(ηξηκκέλν, αιεζκέλν, 
θνκκαηηαζκέλν, θ.ιπ.) 
ζχκθσλα κε ηηο 
«Οδεγίεο ίηηζεο 
Βξεθψλ - Παηδηψλ» 
πνπ αθνινπζνχλ, κε 
πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο ζε θάζε γεχκα 

Όκνην κε ην γεληθφ 
ζπζζίηην κε 
θαηάιιειε 
επεμεξγαζία 
(ηξηκκέλν, αιεζκέλν, 
θνκκαηηαζκέλν, θ.ιπ.) 
ζχκθσλα κε ηηο 
«Οδεγίεο ίηηζεο 
Βξεθψλ - Παηδηψλ» 
πνπ αθνινπζνχλ, κε 
πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο ζε θάζε γεχκα 

α. Σν γεχκα θαη ην 
δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ 2 
αξαβηθέο πίηεο   60 gr 
- 70 gr ε θάζε κηα. 

β. Σν θξνχην επνρήο 
ζα πξέπεη λα είλαη 
100-120 gr 

γ. Καηά ηηο εκέξεο 
πξφβιεςεο νκειέηαο 
ζε γεχκα / δείπλν, λα 
αιέζεηαη ην έηεξν 
γεχκα ηεο ίδηαο 
εκέξαο.  

δ. Όιεο νη πνζφηεηεο 
ηνπ ελ ιφγσ 
πξνγξάκκαηνο 
ππνινγίδνληαη ζην 
ήκηζπ ηνπ αληίζηνηρνπ 
γεληθνχ ζπζζηηίνπ   

ε. ην ζπζζίηην 
πεξηιακβάλεηαη θαη 
2,5 ιίηξνπ 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ 
αλά άηνκν.  

 
ΟΓΗΓΙΔ ΙΣΙΗ ΒΡΔΦΧΝ - ΠΑΙΓΙΧΝ 

 

Δηώλ 6 ½ κελώλ 
 

 Υνξηόζνππα: αξρηθά ήπηεο γεχζεηο φπσο παηάηα, θνινθχζη, θαξφην, κπηδέιη, 

αξαθάο, γιπθνπαηάηα, θξεκκχδη, κεηά ζπαλάθη, παληδάξηα, θξέζθα θαζνιάθηα, 

ληνκάηα (ρσξίο ζπφξηα θαη θινχδα). Αξγφηεξα πξνζζέζηε θαη ζέιηλν, πξάζν θηι. 

ε 10 κέξεο πξνζζέηνπκε ζηε ρνξηφζνππα 1 θνπηαιάθη ειαηφιαδν (ζην ηέινο ηεο 

παξαζθεπήο ηνπ θαγεηνχ) θαη ιίγν ιεκφλη. 

Δίλαη θαιφ ηα ιαραληθά λα είλαη επνρήο θαη λα αιιάδνπλ νη γεχζεηο ζπρλά, λα κελ 
ζπλδπάδνληαη ππεξβνιηθά πνιιά ιαραληθά καδί, αιιά απινί ζπλδπαζκνί 3-4 
θίηξηλσλ – πξάζηλσλ ιαραληθψλ. 
Σα ιαραληθά ηα καγεηξεχνπκε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν – είηε ζηνλ αηκφ είηε ζε 
γξήγνξν βξάζηκν. ΟΥΗ αιάηη, πηπέξη. 
ηα παηδηά πνπ δελ παξνπζηάδνπλ δπζαλεμία κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πιάλν ην 
πιήξεο γηανχξηη απφ ηνλ 6ν  κήλα. 
 

7 κελώλ 
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Β -106 

ειίδα 106 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 Κξεαηνρνξηόζνππα: 100γξ (αξρηθά 50-60γξ) κνζράξη. Μεηά θνηφπνπιν, θνπλέιη, 

αξλί, ρσξίο ιίπνο ή δέξκα, ρνξηαξηθά επνρήο, δπκαξηθφ (αζηξάθη, λπράθη), 3-5 

θνξέο εβδνκαδηαίσο. Απφ πιεπξάο ζχζηαζεο, πξέπεη λα είλαη απφ ηελ αξρή θαιά 

αιεζκέλα αιιά φρη ζνχπα, περηά θαη λα ζηέθνληαη ζην θνπηάιη. ηελ πνξεία 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ φια ηα ιαραληθά, φπσο θαη κπξσδηθά (πρ καηληαλφο, 

άληζνο, ξίγαλε θιπ). 

  
 Φαξίλ ιαθηέ  

 
 Γηανύξηη : ηνλ 7ν κήλα κπνξεί λα είλαη επηινγή ην πιήξεο ιηπαξψλ γηανχξηη . 

 
 Φξνύηα : Πξνζζέηνπκε πνξηνθάιη, αθηηλίδην θαη θξνχηα επνρήο. 

 

8 κελώλ 
 

 Απγό: ΜΟΝΟ ν θξφθνο κέρξη ηνπο 12 κήλεο . Να είλαη θαιά καγεηξεκέλνο – 

ιησκέλνο ζε βξεθηθφ γάια ή ζε ιαραληθά – αξρηθά κηθξή πνζφηεηα π.ρ. ½ 

θνπηαιάθη θαη ζηγά – ζηγά λα απμεζεί ζε 1 θνπηαιάθη θηι. 

 
 Όζπξηα: Σα φζπξηα εηζάγνληαη ζηαδηαθά, βάδνληαο πρ. ιίγε θαθή ζηελ 

ρνξηφζνππα. Μεηά ηηο πξψηεο δνθηκέο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε θαλνληθή θαθή, κε 

ειαηφιαδν απφ πάλσ θαη ρσξίο αιάηη. Αθνινπζνχλ ξεβίζηα, θάβα, θαζφιηα. 

 
 Κξέκα δεκεηξηαθώλ ή κπηζθνηφθξεκα 

 

10 κελώλ 
 

 Φαξόζνππα: ςάξη κέηξην άπαρν (κπαθαιηάξν, θνθθηλφςαξν, γιψζζα). Έπεηηα θαη 

άιια ςάξηα κε σθέιηκα ιηπαξά, φπσο ζαξδέια, ζνινκφ, ηζηπνχξα. Ζ θαηαλάισζε 

ςαξηνχ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα είλαη πνιχηηκε γηα ην βξέθνο. Καιφ είλαη ηα 

κεγάια ςάξηα (π.ρ. μηθίαο ) λα αθήλνληαη γηα αξγφηεξα.  

 
 λαθ (θφξα ςσκηνχ, κπηζθφηα, ξπδνγθνθξέηεο ρσξίο μεξνχο θαξπνχο) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -107 

ειίδα 107 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΡΟΘΗΚΗ «6»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΙΣΙΟΤ  ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ (1-12 ΔΣΧΝ) 

 ΠΡΧΙΝΟ ΠΡΟΓΔΤΜΑ 
ΓΔΤΜΑ / 

ΜΔΗΜΔΡΙ
ΑΝΟ 

ΠΡΟΓΔΙΠΝΟ 
ΓΔΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΓΙΝΟ 

ΠΑΡ/
ΔΙ 

Κ
Α

Θ
Ζ

Μ
Δ

Ρ
ΗΝ

Α
 

Όπσο ζην «ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΗΣΗΟ» κε 

πξφβιεςε 
ππνρξεσηηθά 

ξνθήκαηνο κφλν 
γάια εβαπνξέ ή 
θξέζθν (240 ml) 

1,5% πεξηεθηηθφηεηα 
ζε ιίπνο θαη ινηπά 

ζχκθσλα κε ηηο 
«Οδεγίεο ίηηζεο 

Παηδηψλ» πνπ 
αθνινπζνχλ 

- Γηανχξηη κε 
θξηηζίληα 

- Κξέκα κε 
κπηζθφηα 

- Ρπδφγαιν κε 
θξνπαζάλ 

- άληνπηηο κε 
γαινπνχια / 
θνηφπνπιν θαη ηπξί 

- Άλζνο αξαβνζίηνπ 

- Απνμεξακέλα 
θξνχηα 

Όπσο ζην 
«ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΗΣΗΟ»  

θαη 
ζχκθσλα 

κε ηηο 
«Οδεγίεο 
ίηηζεο 

Παηδηψλ» 
πνπ 

αθνινπζνχ
λ 

Όπσο ζην 
«ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΗΣΗΟ» 
θαη ζχκθσλα 

κε ηηο 
«Οδεγίεο 
ίηηζεο 

Παηδηψλ» πνπ 
αθνινπζνχλ 

Όπσο ζην 
«ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΗΣΗΟ» 
θαη ζχκθσλα 

κε ηηο 
«Οδεγίεο 
ίηηζεο 

Παηδηψλ» πνπ 
αθνινπζνχλ  

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
α. Σν θάζε γεχκα θαη δείπλν λα ζπλνδεχεηαη αληίζηνηρα, απφ 3 αξαβηθέο πίηεο 60 gr - 70 gr ε θάζε 
κηα. 
 
β. Όπνπ πξνβιέπεηαη «θξνχην επνρήο», ε πνζφηεηά ηνπ ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα είλαη 100 -120 gr. 
 
γ. Οη αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηηο ειάρηζηεο ηηκέο 
«παξαδνηένπ αληηθεηκέλνπ» δει. έηνηκα πξνο βξψζε γεχκαηα. 
 
 δ. Σα αλά εκέξα είδε γεπκάησλ ζηνλ Πίλαθα, δηαρσξηδφκελα κε παχια αθνξνχλ ζε ζπλδπαζηηθέο 
επηινγέο αλά εβδνκάδα γηα ηελ ελαιιαγή ηνπ δηαηξνθηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
 
ε. Με ην πξσηλφ ζα δηαηίζεληαη  2,5 ιίηξα λεξνχ εκθηαισκέλνπ ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία αλά 
άηνκν (γηα θάιπςε εκεξήζηαο αλάγθεο). 
 
ζη. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη 2,5 ιίηξα αλά άηνκν εκθηαισκέλνπ λεξνχ (γηα θάιπςε 
εκεξήζηαο αλάγθεο) ην νπνίν ζα δηαλέκεηαη κε ην πξσηλφ. 

 
ΟΓΗΓΙΔ ΙΣΙΗ ΠΑΙΓΙΧΝ 

 

1. Ρνθήκαηα κφλν απφ πνηήξη. 

 

2. Σψξα πνπ ην παηδί αθνινπζεί ηε δηαηξνθή ζηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη ε δηαηξνθή 

φισλ λα είλαη ηζνδπγηζκέλε, ρσξίο πξφζζεην αιάηη ή δάραξε, ρακειή ζε δσηθά 

ιηπαξά, πινχζηα ζε θξνχηα, ιαραληθά θαη λα ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία. 

 

Πξέπεη πάληα λα επηβιέπεη ην παηδί έλαο ελήιηθαο φηαλ ηξψεη. 
3. ΟΥΙ κέιη, ΟΥΙ θνλζέξβεο, ΟΥΙ θξέζθν αγειαδηλφ γάια πξηλ ηνπο 12 κήλεο 
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ειίδα 108 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

     ΟΥΙ ρπκνχο κε δάραξε  
     ΟΥΙ μεξνχο θαξπνχο, νζηξαθνεηδή,  πξηλ ην 3ν - 4ν έηνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -109 

ειίδα 109 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

1. Υξεκαηνδόηεζε  
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.2 ηεο παξνχζαο. 
 

2. Δθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο  
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3.5 ηεο παξνχζαο. 
 
3. Σηκέο αλαθνξάο 
 

Γελ πθίζηαληαη. 
 

4. Φ.Π.Α. – Κξαηήζεηο - δηθαηώκαηα ηξίησλ - επηβαξύλζεηο 
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.3.5, 2.4.4.4 θαη 5.1 ηεο παξνχζαο θαη 
ηηο αληίζηνηρεο ππνζεκεηψζεηο. 
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ειίδα 110 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο θαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Σεχρνπο Πξφζθιεζεο. 
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ειίδα 111 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ  

 

 Γελ απαηηείηαη ε εθπφλεζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνηχπνπ θεηκέλνπ ΔΔΔ 
θαζφζνλ ζην θείκελν ηεο πξφζθιεζεο  πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηηο / ζηα:  
 
 1. Καηαζηάζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή, κε 
βάζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, θαζψο θαη  
 
 2. Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηα σο άλσ έγγξαθα. 
 
 ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ xml ζηνλ 
ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζείαο ζηελ 
ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε, λα 
ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ 
λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 
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ειίδα 112 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 
ΔΝΣΤΠΟ TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 
 
      Σφπνο, …….. Ζκεξνκελία ……………….. 
Α. ΓΗΛΧΗ  
 
Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη  ηεο /ησλ 
Δηαηξείαο /-ηψλ: 
  
   

 
ΓΗΛΧΝΟΤΜΔ 

 
1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χλαςεο χκβαζεο γηα ηελ Αλάδεημε 
παξφρνπ ππεξεζηψλ /-σλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ίηηζεο ηνπ Κ.Τ.Σ. ……………. κειέηεζαλ 
κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

 

 Σελ ππ‟ αξηζ ..……………….., κε φια ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηά θαη ηηο 
Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 
ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζχλαςεο. 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 
 

2. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλψζε ησλ φξσλ ησλ πξνο παξνρή 
ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ 
πξφζθιεζε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζχλνιφ ηνπο. 
  
Β. ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
 

3. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ζηελ κεηαθνξά θαη παξάζεζε απηψλ ζηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο παξάζεζεο ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ (σο απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηνπ ζπζζηηίνπ), θαζψο επίζεο θαη ηελ 
ηήξεζε φισλ ησλ πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

 
4. Αλαιπηηθά112: 

 
 
 

                                                           
112

  πκπιεξψλεηαη ν Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ππνρξεσηηθά γηα θάζε παξάγξαθν ηνπ Μέξνπο Α ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η» (Πεξηγξαθή Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο) ηεο Πξφζθιεζεο κε ηελ αληίζηνηρε 
αλαγξαθή φηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζπκκνξθψλνληαη σο πξνο ηηο απαηηήζεηο. 
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ειίδα 113 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ 
ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο ΑΑ 

  

1.1.1 πκβαηηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε 
παξνρή ζίηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 
ε παξαζθεπή γεπκάησλ ζχκθσλα 
κε ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 
ζπζζηηίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.3.3. 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 
θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ (φπσο 
αζζελείο, παηδηά, δηαβεηηθνί, 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ιπ.), ε 
εκεξήζηα παξάζεζε / δηαλνκή κε 
ηελ κέζνδν ηεο 
απηνεμππεξέηεζεο (SELF 
SERVICE)  ζην σξάξην ηεο 
παξαγξάθνπ 4.3.20.5, ζε ρψξν 
πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί κε 
κέξηκλα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο 
θαη πξνεηνηκαζία (πξν ηεο 
έλαξμεο) / απνθαηάζηαζε ηνπ 
ρψξνπ δηαλνκήο κε κέξηκλα ηεο 
εηαηξείαο ακέζσο κεηά ηελ ιήμε 
ηεο παξάζεζεο. θνπφο ε 
εμαζθάιηζε επάξθεηαο ζε θαγεηφ 
θαη λεξφ. 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.1.2 Παξαδνηέα δξάζεο ζην Κ.Τ.Σ. 
ΥΗΟΤ 

πκθσλψ Σν ζπγθεθξ-
ηκέλν κέξνο 
ηεο   δξάζεο 

αθνξά ην 
ππνέξγν 6 
ζην ΚΤΣ 

ΥΗΟΤ 

1.1.3 Ζ ΑΑ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.1.4 Σν ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π. δηεπζχλεη θαη 
ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Κ.Τ.Σ. απνθιεηζηηθά ζε φ,ηη αθνξά 
ζηε ζίηηζε 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.1.5 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 4.3.19 ηεο 
παξνχζαο, νθείιεη λα νξίζεη 

πκθσλψ Τπεχζπλνη 
έξγνπ 
νξίδνληαη:  
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ειίδα 114 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

ππεύζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη 
αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα έξρεηαη 
ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα 
ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε 
πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο 
ππεχζπλνο έξγνπ ή ν 
αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα 
είλαη παξψλ ζην ρψξν 
παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαηά ηελ 
δηαλνκή ησλ γεπκάησλ 

Κχξηνο:  
…………….. 
(όλνκα, ΑΔΤ, 
θαζήθνληα) 
Αλαπιεξσ-
καηηθφο: 
……………… 
(όλνκα, ΑΔΤ, 
θαζήθνληα) 
 

1.2. Οξγαλσηηθή δνκή ηεο ΑΑ. πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.2.1 Σα Σνπηθά πληνληζηηθά Κέληξα 
Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο 
Κξίζεο (ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π.): 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.2.1.1 Γηεπζύλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία 
Αζχινπ θαη ηελ Τπεξεζία Πξψηεο 
Τπνδνρήο, ηηο θαηά ηφπνπο 
ινηπέο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 
αξρέο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη 
ΜΚΟ, πνπ επηθνπξνχλ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθώλ Κ.Τ.Σ. 
θαη Αλνηθηψλ Γνκψλ Πξνζσξηλήο 
Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, 
απνθιεηζηηθά ζε ό,ηη αθνξά ζηε 
κεηαθνξά, δηακνλή, ζίηηζε θαη 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. 
Πξνο ηνχην, ηα ζηειέρε ηνπο 
κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε 
αλαγθαία ελέξγεηα, εληφο ηνπ 
πιαηζίνπ ηνπ λφκνπ θαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηαγέο ηεο Ηεξαξρίαο ηνπ 
ΓΔ. 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.2.1.2 Αλαθέξνπλ ηεξαξρηθά, θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα, ελεκεξψλνληαο 
παξάιιεια ην ΚΔ..Ο.Γ.Π., επί 
ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 
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ειίδα 115 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο 
ξνέο ζηηο πεξηνρέο φπνπ 
ιεηηνπξγνχλ. 

1.2.1.3 Απνθαζηζηνχλ άκεζα επαθή 
ελεκεξψλνληαο ην ΓΔ/Γ1 
(ΓΤΓΜ)/4α γηα ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ επηθεθαιήο 
ηνπ Σκήκαηνο Δθνδηαζκνχ – 
ίηηζεο. 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

1.2.2 Ζ 96 ΑΓΣΔ ε νπνία ελεξγεί σο 
θνξέαο πινπνίεζεο είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο 
(παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο 
γεπκάησλ) ζην Κ.Τ.Σ. Υίνπ 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

  

2.1 Πεξηγξαθή ησλ αλαγθώλ ηεο 
ΑΑ 

  

 Όπσο πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά 
ζηηο παξαγξάθνπο 4.3.3 έσο θαη 
4.3.47. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ε ζρεηηθή ζχκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθζεί έρνπλ σο 
αθνινχζσο: 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.1 Παξαζθεπή θαη παξάζεζε κε ην 
ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο 
(SELF SERVICE) ζε 
ζπγθεθξηκέλν σξάξην, 6 
δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ 
ζπζζηηίνπ ζε πνζφζησζε πνπ ζα 
πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ην 
πξνζσπηθφ πνπ ζα δηακέλεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 
ζην Κ.Τ.Σ. 

πκθσλψ Τπνρξεσηηθή 
παξαπνκπή 
ζε αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα 
ζπζζηηίνπ αλά 

θαηεγνξία    

«1» έσο θαη 
«6» 

2.1.2 Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο 
θχζεσο ηεο παξερφκελεο 
ππεξεζίαο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 
ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ 
εκεξεζίσλ γεπκάησλ δελ κπνξεί 
λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, 
ε Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 
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ειίδα 116 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζηηηδφκελσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα ησλ εκεξήζησλ 
κεξίδσλ ζχκθσλα κε ηελ 
δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 
4.3.43 ηεο παξνχζαο 

2.1.3 Τπνρξεσηηθή ε χπαξμε 
εθεδξηθήο κνλάδαο (ΔΜ) ε 
νπνία ζα ελεξγνπνηεζεί ζε 
πεξίπησζε αδπλακίαο 
παξαγσγήο ζηελ αξρηθή θχξηα 
κνλάδα (ΚΜ), θαη ε νπνία 
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 
4.3.8 θαη 4.3.22 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.4 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο (παξαζθεπήο 
γεπκάησλ, ζπζθεπαζίαο – 
κεηαθνξάο – παξάζεζεο απηψλ 
θαη πξνεηνηκαζίαο / 
απνθαηάζηαζεο ρψξνπ 
δηαλνκήο) θαη κε κέξηκλα ηνπ 
αλαδφρνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ην ζχλνιν ησλ ελ 
ηζρχ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο, θαζψο θαη ζέκαηα 
δηαηξνθηθήο ζπλήζεηαο / αμίαο 
ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ, 
φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο 
ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, ζηηο 
παξαγξάθνπο: 4.3.11, 4.3.15, 
4.3.16, 4.3.17, 4.3.20, 4.3.23 
έσο 4.3.26, 4.3.31 έσο 4.3.42 
θαη 4.3.43 (θαηά πεξίπησζε) ηεο 
παξνχζαο ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.5 Καηά ηελ παξαζθεπή ησλ 
ζπζζηηίσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε 
ην ζχλνιν ησλ κέρξη ζήκεξα 
ζπζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 4.3.12,  
4.3.13, 4.3.14. 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.6 Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ πκθσλψ Γελ 
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ειίδα 117 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

ηξφπν παξάζεζεο – δηαλνκήο 
θαηά ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 4.3.19, 4.3.20. 

απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.7 Σν αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο 
Τπεξεζίαο (επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο), θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη 
δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε 
εηδψλ ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ 
ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν 
(φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), 
πξνο ππνβνιή ηνπο ζε 
καθξνζθνπηθνχο θαη ινηπνχο 
ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 
4.3.27, 4.3.28, 4.3.29 θαη 4.3.44 
έσο 4.3.46 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.8 Δηδηθνί έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
4.3.30 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.1.9 Σξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη 
δπλαηή κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.47 
ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.2 Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεύζεηο 
ηεο αγνξάο - Πξνεγνύκελε 
εκπινθή ππνςεθίσλ 

  

 Γελ πξνεγήζεθαλ ηεο 
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζίαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.3 ηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο 
ύκβαζεο 

  

 Ζ κε Α.Π. 930 / 01 – 08 – 2017 
πκθσλία Δπηδφηεζεο Γξάζεο 
«Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, 
θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ζηα 
Κέληξα Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ζηα λεζηά 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 
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ειίδα 118 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξ. 
πξση.: 1345/Φ.27/23-10-2017 
(ΑΓΑ: ΦΦΚΝ465ΥΗ8-ΓΓΕ) θαη αξ. 
πξση.: 1627/Φ.27 05/12/17(ΑΓΑ: 
6ΖΣΣ465ΥΗ8-9ΜΧ) απνθάζεηο 
ηξνπνπνίεζεο ηεο κε θσδηθφ ΟΠ 
5009773 ηνπ Δζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ 
Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 
Έληαμεο 2014-2020 

2.4 Σεθκεξίσζε ζθνπηκόηεηαο / 
ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο 
ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα 

  

2.4.1 Ζ ππνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα αλά 
λήζν, επηβιήζεθε ιφγσ ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ Κ.Τ.Σ. 
θαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζζεί ε 
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη 
νξγαλσηηθή επάξθεηα ησλ 
εθάζηνηε παξφρσλ ππεξεζηψλ 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

2.4.2 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε αθνξά 
ζην Τπνέξγν κε αξηζκφ 6. 
«Παξνρή ίηηζεο ζην ΚΤΣ ΥΗΟΤ 
Β΄ ΦΑΖ»  θαη απνηειεί ηκήκα 
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 
ρσξίο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο γηα 
ηα Τπνέξγα 6-10 ζην πιαίζην ηεο 
δξάζεο Παξνρή ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη 
ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
(Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ 
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ» κε θσδηθφ 
ΟΠ 5009773 ηνπ Δζληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ 
Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 
Έληαμεο 2014-2020 θαη ε 
ππνδηαίξεζε ηεο ζε ηκήκαηα, 
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 
1.3.1.5 επηβιήζεθε ιφγσ ηεο 
γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ Κ.Τ.Σ. 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

3.1 Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο 
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ειίδα 119 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

3.1.1 Απαηηήζεηο παξαζθεπήο θαη 
παξάζεζεο ησλ γεπκάησλ φπσο 
αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 
ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.1.2 Γελ πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη  πεξίπησζε 1 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄. ηνλ ηξφπν 
παξαζθεπήο θαη παξάζεζεο ησλ 
γεπκάησλ λα θαιχπηνληαη 
πιήξσο ην ζχλνιν ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
παξνχζα 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.2 Τπνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε θαη 
ππνβνιή ηνπ θύιινπ 
ζπκκόξθσζεο πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «IV» ηεο 
παξνχζαο 

πκθσλψ Παξαπνκπή 
ζην παξφλ 

έληππν 

3.3 Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο 
ζύκβαζεο θαη νη ηξόπνη 
δηαζθάιηζήο ηεο θαζνξίδνληαη 
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.4 Γηάξθεηα ζύκβαζεο - Υξόλνη 
παξάδνζεο 

  

 Όπσο αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 6.2 θαη 4.3.20.5 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.5 Τπεξγνιαβία   

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.6 Σόπνο πινπνίεζεο / παξνρήο 
ησλ ππεξεζηώλ 

  

 ηελ έδξα ηνπ Κ.Τ.Σ. Υίνπ, ήηνη, 
ζην πεξηνρή «ΠΡΧΖΝ 
ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΒΗΑΛ ΥΑΛΚΔΗΟ». 
 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.7 Παξαδνηέα - Γηαδηθαζία   
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ειίδα 120 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΜΔΡΟΤ Α 
ΠΑΡ/ΣΟ «Ι» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

Παξαιαβήο / Παξαθνινύζεζεο 

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.8 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ   

 Γελ απαηηείηαη πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.9 Δγγπήζεηο    

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ παξ. 2.2.2 θαη 
4.1 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 
αληίζηνηρα 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.10 Πξναηξέζεηο   

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1.3.6 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.11 Παξαηάζεηο   

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 6.2 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.12 Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο   

3.12.1 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.5 
ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

3.12.2 Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπζζηηίνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.3.47 ηεο παξνχζαο 

πκθσλψ Γελ 
απαηηείηαη 
ζρεηηθή 

παξαπνκπή 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
 
«1» Πξφγξακκα Γεληθνχ πζζηηίνπ (σο Πξνζζήθε 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α) 
 
«2» Πξφγξακκα πζζηηίνπ γηα Γηαβεηηθνχο (σο Πξνζζήθε 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α) 
 
«3» Πξφγξακκα πζζηηίνπ γηα Δπάισηεο Οκάδεο(σο Πξνζζήθε 3 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α) 
 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -121 

ειίδα 121 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

«4» Πξφγξακκα πζζηηίνπ γηα Βξέθε (0-6 κελψλ) (σο Πξνζζήθε 3 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α) 
 
«5» Πξφγξακκα πζζηηίνπ γηα Βξέθε (6+-12 κελψλ) (σο Πξνζζήθε 4 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α) 
 
«6» Πξφγξακκα πζζηηίνπ γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ) (σο Πξνζζήθε 5 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α) 
 
 
Ο/ΟI  ΓΖΛΧΝ /-ΟΤΝΣΔ  
       Υπνγξαθή /-εο 
                θαη 
         θξαγίδα /-εο  
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ειίδα 122 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 
 
      Σφπνο, …….. Ζκεξνκελία ……………….. 
Α. ΓΗΛΧΗ 
 
Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη  ηεο /ησλ 
Δηαηξείαο /-ηψλ: 
  
   
 

 
ΓΗΛΧΝΟΤΜΔ: 

 
 

1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χλαςε χκβαζεο γηα ηελ Αλάδεημε 
Παξφρνπ/-σλ Τπεξεζηψλ ίηηζεο ηνπ Κ.Τ.Σ. ………….. κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ 
ππφςε ηνπο: 

 
 1.1 Σελ ππ‟ αξίζκ…………. Πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε χλαςε χκβαζεο γηα ην Έξγν κε αξηζκφ 6 «Παξνρή ίηηζεο ζην 
ΚΤΣ ΥΗΟΤ Β ΦΑΖ» ηεο δξάζεο «Παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, θαζαξηφηεηαο θαη 
ζπληήξεζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ 
Αηγαίνπ» κε θσδηθφ ΟΠ 5009773 ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020», κε φια ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηά θαη ηηο 
Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 
ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  

 
1.2 Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

 
2. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλψζε ησλ φξσλ ησλ πξνο παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ 
πξφζθιεζε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζχλνιφ ηνπο. 
 

3.  Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο αλαγλσξίδνπλ φηη ην ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο καο 
πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.3.3. ηεο πξφζθιεζεο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ (φπσο αζζελείο, παηδηά, 
δηαβεηηθνί, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ιπ.), ηελ εκεξήζηα παξάζεζε / δηαλνκή κε ηελ 
κέζνδν ηεο απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE)  ζην σξάξην ηεο παξαγξάθνπ 4.3.20.5 
ηεο πξφζθιεζεο, ζε ρψξν πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο καο θαη 
πξνεηνηκαζία (πξν ηεο έλαξμεο) / απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ δηαλνκήο κε κέξηκλα ηεο 
εηαηξείαο καο ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο παξάζεζεο, κε ζθνπφο ηελ εμαζθάιηζε 
επάξθεηαο ζε θαγεηφ θαη λεξφ. 
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ειίδα 123 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
 
 

ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Κ.Τ.Σ. 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

(ζε εκέξεο) 

ΜΔΓΙΣΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΗΜΔΡΗΙΧΝ 
ΑΣΟΜΙΚΧΝ 
ΜΔΡΙΓΧΝ 

ΣΙΜΗ 
ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΜΔΡΙΓΑ 

ΙΣΙΗ (€)              
(άλεπ ΦΠΑ) 

ΣΙΜΗ 
ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΜΔΡΙΓΑ    

ΙΣΙΗ  (€)     
(κε ΦΠΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΓΑΠΑΝΗ (€)   
(άλεπ ΦΠΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΓΑΠΑΝΗ (€)   

(κε ΦΠΑ) 

       

       

 
4. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβαλ γλψζε θαη ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηειηθή ηηκή) θάζε θφζηνο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, 
ηελ κεηαθνξά θαη παξάζεζε απηψλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο παξάζεζεο ζηηο 
πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
δηαλνκή ηνπ ζπζζηηίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 
 

5. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (κηζζνί θαη 
επηδφκαηα πξνζσπηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, πξνβιεπφκελνη θφξνη, αζθάιηζηξα, 
πάγηα έμνδα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξχλεη ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 

 
6. Ζ Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο θαηάξηηζε /-αλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο κε βάζε 

ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο.  
 
  
 
Ο/ΟI  ΓΖΛΧΝ /-ΟΤΝΣΔ  
 
 
 
Υπνγξαθή /-εο 
         θαη 
  θξαγίδα /-εο  
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ειίδα 124 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 
ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ 
ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  
Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 
Φνξέα1)................................(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2......... 
Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ επξψ…………………………………………..4ππέξ ηνπ:  
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ........................,  
ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………….., ή 
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 
(πκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθσλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) ..................... 
Δηαθήξπμε/Πξόζθιεζε/ Πξόζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ........................., γηα ηελ 
αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ / γηα ηελ αλάζεζε / θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..5/ 
ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 
........................ Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε /........................... ηεο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο). 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 2.2.2 θαη 4.1 ηεο 
πξφζθιεζεο) 
ή  
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

                                                           
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 

5
  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία 

ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
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ειίδα 125 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9. 

 
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 

 Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνπζηνδνηείηαη φπσο πξνβεί ζε αλάινγε 
δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο Πξνζζήθεο αλαιφγσο ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ πεξί 
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 
740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε 
αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ειίδα 126 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ρέδην ύκβαζεο  

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

 

    ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. 16/2018 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΣΙΗ ΣΟ Κ.Τ.Σ ΥΙΟΤ  

 

Δ Ξ Χ Φ Τ Λ Λ Ο 

 

 

 

 

 

……… (κήλαο) 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -127 

ειίδα 127 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ   

ΔΗΑΓΧΓΖ ….. 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΟΡΗΜΟΗ  

ΑΡΘΡΟ 2  

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ  

ΑΡΘΡΟ 3  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 4  

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 5  

ΑΓΟΡΑΣΔ  

ΑΡΘΡΟ 6  

ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΗΥΤΟ  

ΑΡΘΡΟ 7  

ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ & ΓΗΑΝΟΜΖ - 
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 10  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ  

ΑΡΘΡΟ 11  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΑΠΟΡΡΗΦΖ  

ΑΡΘΡΟ 12  

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ  

ΑΡΘΡΟ 13  

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  

ΑΡΘΡΟ 14  

ΔΓΓΤΖΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 15  

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 16  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 17  

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΛΔΓΥΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 18  

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ  

ΑΡΘΡΟ 19  

ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 20  

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 21  

ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 22  

ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 23  
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ειίδα 128 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 24  

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 25  

ΤΝΑΝΣΖΔΗ – ΑΝΑΦΟΡΔ – ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 26  

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 27  

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ  

ΑΡΘΡΟ 28  

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
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ειίδα 129 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16, 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα.  

 
Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο, παξαζθεπήο θαη παξνρήο 
ησλ γεπκάησλ (ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο  

 
 Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ) ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ΓΔ/Γ1/4 (φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν), κεηά ηελ αλάδεημε κεηνδφηε /-ψλ θαη 
πξνζσξηλφ /-νχο αλάδνρν /-νπο κε βάζε ηελ / ηηο ηερληθννηθνλνκηθή /-έο πξνζθνξά /-έο, 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο  θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο 
λνκνζεζίαο.  
 

ήκεξα ηελ ………………… 201….., εκέξα ηεο εβδνκάδνο ……………… ζην 
γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηεο ….. πξνζήιζαλ ν Γηνηθεηήο ηεο 96 ΑΓΣΔ σο εθπξφζσπνο ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ……….ΑΓΣΔ (ζην εμήο «Αλαζέηνπζα 
Αξρή») ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Φ.092/8/66625/.15516/29-09-2017 (ΦΔΚ 3495 Β΄/05-
10-2017) εληνιήο θαη ν θ. ................................................ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο 
η………………………………. κε επσλπκία…………………… έδξα…………………. 
ΑΦΜ………………….. ζχκθσλα κε ην .....................έγγξαθν (αλαγξάθεηαη ην έγγξαθν 
βάζεη ηνπ νπνίνπ εμνπζηνδνηείηαη ν ππνγξάθσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο) (ζην 
εμήο «Αλάδνρνο») θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηα: 
 

α.  Σελ ππ‟ αξηζ…………….. ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΤΑ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο…………. 

 
β.  Σελ ……………………………………απφθαζε  κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθαλ, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ……………… (πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. κε 
ΑΓΑΜ:………..). 

 
γ. Σελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ππνβιεζεί θαηά ην κέξνο πνπ δελ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα. 
 

ζπκθσλνχλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο………, φπσο παξαθάησ: 
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ειίδα 130 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΜΟΙ 

 
1. Γεληθά 

 
 Όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Γεκνζίεπζε ππ. αξηζ Φ.600.163/  /     /Σ    /    

/96 ΑΔΤΕ/4ν ΕΓ………  
   
  α. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηζρχνπλ νη 
νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ Α΄/32/2014). 
 
  β. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
   (1) Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ πνπ δελ 
πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπάδεηαη θαη/ή 
θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
   (2) Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ ελφο 
ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ θαηαλάισζε. 
 
   (3) Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο 
Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηε 
κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή πψιεζε θαη δηάζεζε ησλ 
Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Οξγαληζκνί 
παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη νη πξνκεζεπηέο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ πρ 
εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζίαο, θαζαξηζηηθψλ, πξνζζέησλ θαη ζπζηαηηθψλ. 
 
   (4) Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
 
   (5) Πξνκεζεπηήο σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηελ αιπζίδα 
Σξνθίκσλ. 

 
2. Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππφθεηηαη ζηηο πην θάησ πξφλνηεο: 
 

α. Λέμεηο ζηνλ εληθφ, ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ αληίζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζεηα. 

 
β. Λέμεηο αξζεληθνχ γέλνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ζειπθφ θαη ην 

νπδέηεξν. 
 
γ. Ζ ιέμε «πεξηέρσ» κε φιεο ηηο πηζαλέο θιίζεηο, ζα εξκελεχεηαη ζαλ λα 

αθνινπζείηαη πάληα, απφ ηηο ιέμεηο «ρσξίο πεξηνξηζκφ», εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηε ζχκβαζε. 
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ειίδα 131 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δ. Αλαθνξέο ζε πξφζσπα, πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 
(πνπ δηέπνληαη απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ λφκν) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή / θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 

ε. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ή άιιν 
ζπλαθέο, ζα εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξέο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο 
φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε επαθφινπζν λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή 
άιιν ζπλαθέο επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 
ζη. Οη ηίηινη / επηθεθαιίδεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία πιαίζην, 

γηα δηεπθφιπλζε ησλ αλαθνξψλ κφλν θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία 
ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην κε θαλέλα ηξφπν. 

 
δ. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε ρσξίο 

πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ, ζα εξκελεχνληαη σο αλαθνξέο ζην Άξζξν ή Παξάξηεκα ή 
Πξνζζήθε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε. 

 
ε. Αλαθνξά ζε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε απνηειεί αλαθνξά ζην 

ζχλνιν ηνπ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
ζ. ηε πεξίπησζε νηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα Άξζξα ή ηα 

Παξαξηήκαηα ή ηηο Πξνζζήθεο ηεο ζχκβαζεο, ηα Άξζξα ζα ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ 
Παξαξηεκάησλ ή ησλ Πξνζζεθψλ. 

 
η. πκπιεξσκαηηθά, ηζρχνπλ νη νξηζκνί φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Ζ ζχκβαζε, απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα Παξαξηήκαηα «Α» έσο «Η», 

φπσο αλαιχνληαη ζην ηέινο ηνπ θπξίνπ κέξνπο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
1. θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο / ππνρξεψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ν Πάξνρνο ζα παξαζθεπάδεη θαη ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο 
ζίηηζεο ζηνλ Αγνξαζηή (άξζξν 2), ζπγθεθξηκέλα είδε (γεχκαηα - ππεξεζίεο). 

 
2. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ Κ.Τ.Σ. ΥΗΟΤ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ θηινμελνχληαη εληφο απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεθηεζείζα θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο ΑΑ θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο. 
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ειίδα 132 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζίηηζεο ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δεκνζίεπζεο πνπ απνηεινχλ ην 
Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηελ ηερληθή – νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ (Παξαξηήκαηα «Β» θαη «Γ» ηεο παξνχζαο αληίζηνηρα). 

 
4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (κέζσ ηνπ ππεπζύλνπ ππεξεζίαο) ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ αλάδνρν δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο 
αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε.  
 

5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γεπκάησλ 
θαη παξάζεζεο γηα ηε κέγηζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ εκεξήζησλ κεξίδσλ ζπλνιηθά θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 

6. Ο θνξέαο ………….. (ρεκαηηζκφο/αληηζπκβαιιφκελνο) ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ αλάδνρν δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο 
αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΑΓΟΡΑΣΔ 

 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα ππνβάιιεη Παξαγγειίεο ππφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε (παξάγξαθν 4.3.) θαη ζην άξζξν 9 ηεο 
παξνχζαο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΙΥΤΟ 

 
 1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηελ 
αλάισζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζήο ηνπ θαη έσο ελελήληα εκέξεο 
(90) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Δπηπξφζζεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη θαηφπηλ πξνέγθξηζεο ηεο αξκφδηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο (ΔΤΤΓ 
ΣΑΜΔΣΑΑΠ), χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο (ΔΠΠ) πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ρσξίο 
αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 
παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο ξνήο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 
ζην Κ.Τ.Σ. φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 
  
   α.  Γηαδεπθηηθά: 
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ειίδα 133 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
    (1) Έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα απηήο, πνπ έρεη ηεζεί ζηελ 
πξφζθιεζε. 
 
    (2) Αλαιψζεθε ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηεο ζχκβαζεο 
πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο.  
 
          β.  Απνπιεξψζεθε ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκβάζεσο. 
 
          γ. Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα  θαη εθδφζεθαλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επί επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ ή επί 
δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
1. Ζ αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………….. € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 
…………………). 

 
 2.         Ζ  ηηκή ζίηηζεο γηα θάζε άηνκν εκεξεζίσο (Σηκή θαηαθχξσζεο) θαζνξίδεηαη 
σο αθνινχζσο : 
 

ΣΙΜΗ 
ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΔΡΙΓΑ 
ΙΣΙΗ (€)  (άλεπ ΦΠΑ) 

ΣΙΜΗ 
ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΔΡΙΓΑ    
ΙΣΙΗ  (€)  (κε ΦΠΑ) 

ΜΔΓΙΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 

ΗΜΔΡΗΙΧΝ ΜΔΡΙΓΧΝ 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

......................... 
 

......................... 
 

....................... 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΔΤΜΑΣΧΝ & ΓΙΑΝΟΜΗ - ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 

 
1. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ππνρξέσζε 

παξαζθεπήο γεπκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε 
κέξηκλα ηνπ εθάζηνηε θνξέα δηελέξγεηαο ζπκβάζεσλ κε απφθαζε ηεο εθάζηνηε 
αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα ππνβάιιεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία (έληππν παξαγγειίαο 
φπσο Παξάξηεκα «Η» ηεο παξνχζαο) κε ηηο δηαδηθαζίεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο, φπσο 
αλαιχνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 

 
2. Γεηγκαηνιεςία 

 
α. Δθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 

11 ηεο παξνχζαο. 
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ειίδα 134 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

β. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη δχν (2) απφ θάζε είδνο 
ζπζζηηίνπ (πξσηλφ, γεχκα, ζλαθ, πξφγεπκα / πξφδεηπλν θαη δείπλν) έμη (6) θνξέο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (πεξίπνπ αλά 15λζήκεξν) θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη 
ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ηαπηφρξνλε ιήςε 
δεηγκάησλ αλά κεξίδα, δει. είλαη δπλαηή ε ιήςε δείγκαηνο πξσηλνχ ηελ εκέξα Α, 
γεχκαηνο (κεζεκεξηαλνχ) ηελ εκέξα Β, δείπλνπ ηελ εκέξα Γ, ζλαθ ηελ εκέξα Γ, 
πξφγεπκα / πξφδεηπλν ηελ εκέξα Δ, ή αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εκεξψλ θαη εηδψλ 
γεπκάησλ. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ . 

 
γ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 

απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ 
 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα αηηείηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο 
γεπκάησλ ζηνλ αλάδνρν ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο Πξφζθιεζεο 16/2018 κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ, θαη ηελ θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα εκεξήζησλ αηνκηθψλ κεξίδσλ ζίηηζεο γηα ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 
2. Πεξηγξαθή ζπληνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ εκπιεθφκελσλ ζηξαηησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, πιελ αλαδφρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο 
 

 α. ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ (Γ1/4α Τπεξεζία πνπ ζπληνλίδεη ηηο 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο) 

 
   (1) πληνλίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γλζεηο ηνπ ΓΔ, ην 

έξγν ησλ εκπιεθφκελσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ηεο / ησλ 
ζπκβάζεσο /-σλ, απφ εθδφζεσο δηαηαγήο δηελέξγεηαο κέρξη θαη νινθιήξσζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ έξγνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 
   (2) Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο φπνπ απαηηεζεί θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

πξνθνξηθνχ ή έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηεο Αξρήο Πξνκεζεηψλ θαη ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. 
  
          β. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ   
     
                         (1) Γεληθά  
 
    (α) Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν 

λνκηθφ πιαίζην θαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 
 
    (β) πγθξφηεζε ησλ αξκνδίσλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο / 

αμηνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ (παξερφκελσλ ππεξεζηψλ) 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπλαθψλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ. 
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ειίδα 135 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

    (γ) χλαςε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο  
ζπκβάζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο). 

 
    (δ) Ηεξαξρηθή αλαθνξά απφςεσλ – πξνηάζεσλ επί ηεο 

δηαδηθαζίαο. 
 
    (ε) Δθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγψλ ηνπ ΓΔ, επί ηνπ 

ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ φιε δξάζε. 
 
   (2) Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Παξαιαβήο 
 
    (α) Δλεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο  θαη ζην Ν.4412/16, ελψ ηδηαίηεξα επηζεκαίλνληαη γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ νη 
παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 
     1/ Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ γεπκάησλ 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο (καθξνζθνπηθφο) έιεγρνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο θαη 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο (ή απφξξηςεο), 
φπσο ππφδεηγκα ΦΔΚ 764 Β΄(ΤΑ 2489/95).  

 
     2/ Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζε αθξηβή ρξφλν πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή ζα ιεθζνχλ, θαηά ηε δηαδηθαζία παξάζεζεο, 
δείγκαηα [ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ άξζξνπ 214 ηνπ Ν. 4412/2016] 
θαη ηα νπνία ζα  πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ 
ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

 
      α/ Μηθξνβηνινγηθφ 
 
      β/ Υεκηθή αλάιπζε 
 
      γ/ Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
      ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθφ  

πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο, φπσο ππφδεηγκα ΦΔΚ 764 
Β΄(ΤΑ 2489/95). 

  
     3/ Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ελ γέλεη παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ (ζπζζίηηα) θαη δχλαηαη 
λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζχκθσλα ηεο 
πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

  
    (β) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν, ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο 
ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη 
ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε. 

 
    (γ) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 
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ειίδα 136 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

                                  (3) Με κέξηκλα ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ 
θνξέα δηελέξγεηαο ησλ ζπκβάζεσλ, ε αξρηθή θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε 
πνζφηεηα ησλ κεξίδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη 
ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Πξνζζεθψλ ηνπ Παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε 
θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε, 
κέρξη ηελ 11:00. Παξαγγειία πνπ ζα δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη 
εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε 
βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ.  
 
                   (4)  Ο ππεχζπλνο ηεο Τπεξεζίαο (ΤΤ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηήο (θνξέαο δηελέξγεηαο ζπκβάζεσλ) δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ  λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο 
εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε 
εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε 
δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο 
(δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ ζα 
θαηαλαισζνχλ παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε (θαηάςπμε) θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε 
εληνιή / παξαγγειία θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο.  
 
  δ. ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ (Κ.Τ.Σ.) (Δγθαηαζηάζεηο 
παξακνλήο πξνζσπηθνχ πξνο ζίηηζε)     
     

(1) Καζνξίδεηαη έλαο «ππεχζπλνο έξγνπ» (ζηξαηησηηθφο ή πνιηηηθφ 
πξνζσπηθφ) ν νπνίνο απνηειεί θαη ην «ζεκείν επαθήο» κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε 
παξνχζα ζχκβαζε θαη επηπιένλ: 
 
     (α) Πξνβαίλεη ζε αξρηθή θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ 
κεξίδσλ, θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηελ 
πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε,  κέρξη ηελ 11:00, απνζηέιινληαο ην έληππν ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Η» ηεο παξνχζαο ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ (Αληηζπκβαιιφκελν) κε 
ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηνλ ρεκαηηζκφ (πκβαιιφκελν) θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 
 
     (β) Δπηβεβαηψλεη ή ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε 
ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε 
εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε 
δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία. 
    
     (2) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 
 

 1.      Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) 
θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά 
νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
    α.  Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο γεπκάησλ. 
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ειίδα 137 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

    β.  Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ γεπκάησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο 
εμέηαζεο. 
 
    γ.  Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ γεπκάησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
    δ.  Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 
ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ 
γεπκάησλ. 
 
    ε.  Με ζπκκφξθσζεο ηνπ αλάδνρν ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε νπνία 
θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
    ζη.  Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα γεχκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 

2. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα θαη γεχκαηα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια 
γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  
θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ γίλεηαη παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ 
ΔΦΔΣ. 
 

 3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 

α. Οη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  

 
4. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο 
πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 
5. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 
α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζε-
θαλ εθπξφζεζκα. 

 
β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 

5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 

 
γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
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ειίδα 138 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

 
 6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη θπξψζεηο ηεο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπ. 

 
7. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ / κε ηελ ακνηβή 

ηνπ αλαδφρνπ. 
 

8. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 
9. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ. 
 

10. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά 
ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

 
11.  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο 

κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε 
δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
12. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 

Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 

 
13.  ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα θαγεηά (έσο 

+60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη 
νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Γ» έσο «Θ» ηεο παξνχζαο ή δελ ηα παξαδψζεη 
θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην 
ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν 
αλάδνρνο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, 
παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9, ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 
14. Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, επηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ ξεηψο 
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ειίδα 139 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα, ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζε απηέο, θαζψο θαη κε εθαξκνγή ινηπψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 
εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ ζπζζηηνχλησλ ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ππνρξεσηηθά ζα πξνβεί ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία θπξψζεηο εηο βάξνο ηνπ 
ππαίηηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

 
1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 

δηελεξγεζεί απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ. 
 

2. Ζ αξκφδηα ΔΠΠ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπγθξνηείηαη απφ ηελ 96 
ΑΓΣΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 
αλαιπηηθά ζηνηρεία / ελέξγεηεο γηα ηελ απνζηνιή / έξγν ηεο.  

 
3. Ζ ΔΠΠ ζα εηζεγείηαη ζηελ 96 ΑΓΣΔ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο 
ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016. 

 
4. Ζ αξκφδηα ππεξεζία (ΑΑ) κε απφθαζή ηεο ζα νξίζεη, γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ελ γέλεη έιεγρν εθηέιεζεο, αξκφδηα ηξηκειή 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ, (ΔΠΠ) ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη 
ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) αμησκαηηθφο ή νπιίηεο γηαηξφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο, ε νπνία 
ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο  (πξνο ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο / επηηξνπή 
αμηνιφγεζεο ηεο ΑΑ). Σα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ε ΑΑ πνπ δηνηθεί ηε 
ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
 

5.  Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη 
ηαπηφρξνλα απφ ηελ ΔΠΠ θαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιόγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη 
θαη‟ ειάρηζην: 

 
α. Ζ ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο αλά είδνο ζπζζηηίνπ παξάδνζεο / παξαιαβήο αλαιπηηθά αλά εκέξα) 
 
β. Ζ θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα 

θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζην ΚΤΣ 
 
γ. Σπρφλ έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 

θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ζην αληίγξαθν ηνπ αλαδφρνπ θαη αληίζηξνθα απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ αλαδφρνπ ζην εκεξνιφγην ηεο ΔΠΠ, πνπ κπνξνχλ ακθφηεξνη λα 
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ειίδα 140 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζεκεηψζνπλ επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ 
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη 
θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
 

6. Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΣΟΚΔΓΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΠΠ ζα κεξηκλά γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ππ' αξηζ. Φ/000/8/245258/.37/07-03-2016 (ΦΔΚ 630 Β) 
ΚΤΑ. 
 
 7. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη έιεγρνο ελψ θαηά πεξίπησζε θαη 
ιακβάλνληαη δείγκαηα γηα ηελ δηελέξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 
ειέγρσλ κπνξεί δε λα θαιείηαη κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ ππνρξεσηηθά ζα 
παξεπξίζθεηαη ζε θάζε παξάδνζε – παξαιαβή, λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Δηδηθφηεξα  
ΔΠΠ θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, 
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016 ηνπο 
ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
 

α. Μηθξνβηνινγηθφ ζε ηξόθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε (ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο ΔΚ 1441/2007) 

 
β. Salmonella spp: απνπζία / 25 γξ. (ππνρξεσηηθά γηα γεχκαηα πνπ 

πεξηέρνπλ θνηφπνπιν) 
 
γ. Listeria  monocytogenes  : ≤ 100 cfu/g. 
 
Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη παξαθάησ εμεηάζεηο πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία αιιά απαηηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε ηξφθηκα 
αξρηθψλ παξαιαβψλ (Κ/Φ θξέαηα), θαζψο θαη ζε είδε θπιηθείνπ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ/ 7Ζ Έθδνζε/ΓΔ/ΓΔΜ. 
 
  δ. Stαphylococcus  coagulase positive  : <100  cfu/g. 
 

ε. E. coli : <10 cfu/g. 
 
ζη. Υεκηθή αλάιπζε 
 
δ. Ηζηνινγηθή εμέηαζε 

 
   ε θηκά θαη θξεαηνζθεπάζκαηα (κπηθηέθηα θ.ιπ.) 
 

Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη δχν (2) απφ θάζε είδνο 
ζπζζηηίνπ (πξσηλφ, γεχκα, ζλαθ, πξφγεπκα / πξφδεηπλν θαη δείπλν) έμη (6) θνξέο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (πεξίπνπ αλά 15λζήκεξν) θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη 
ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ηαπηφρξνλε ιήςε 
δεηγκάησλ αλά κεξίδα, δει. είλαη δπλαηή ε ιήςε δείγκαηνο πξσηλνχ ηελ εκέξα Α, 
γεχκαηνο (κεζεκεξηαλνχ) ηελ εκέξα Β, δείπλνπ ηελ εκέξα Γ, ζλαθ ηελ εκέξα Γ, 
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ειίδα 141 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξφγεπκα / πξφδεηπλν ηελ εκέξα Δ, ή αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εκεξψλ θαη εηδψλ 
γεπκάησλ. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ  
 

8. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ φξσλ ηεο 
πξφζθιεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5.2 ηεο πξφζθιεζεο. 

 
9. . Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη 

ηα παξαδνηέα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη 
ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο 

 
10. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

 
11. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 
αλάδνρν. 

 
12. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
13. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ. 

 
14. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ γεπκάησλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  

 
15. Ζ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη άκεζα εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ 

ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ θαη ινηπψλ πξνβιέςεσλ ησλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 42 ηνπ 
άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 

 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -142 

ειίδα 142 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

16. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηέζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ επελδχζεσλ πνπ 
ηεξείηαη ζηελ ΣηΔ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πιεξσκήο, κέζσ ειεθηξνληθψλ 
εληνιψλ, ηκεκαηηθά, φπσο αλαιχεηαη ζηελ αθφινπζε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή αμία κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 

  
 2. Ζ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηηο 
παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο σο ηελ 1ε θαη ηελ 16ε εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα  κε ηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ: 
 

α. Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
β. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 

έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 

γ. Γειηίν Απνζηνιήο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη) 
 

δ. Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο 
Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

 
ε. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα φια ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ 
πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν αλάδνρνο ζα θαηαζέηεη καδί κε ηηο 
ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιεη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 
ζη. Πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 

παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ πνπ ζα αθνξνχλ είηε ηελ εκεξήζηα κεξίδα (εληαίν ζχλνιν)  ή ην 
κέξνο/ε απηήο (πξσηλφ ή πξφγεπκα ή γεχκα ή πξφδεηπλν ή δείπλν). 

 
δ.  Βεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΗΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

αλαδφρνπ. 
 

 3. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή ζπκβαηηθή αμία 
ησλ ππεξεζηψλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

 4. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
Ε ηνπ Ν.4152/13 πεξί θαηαπνιέκεζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο  εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο. 
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ειίδα 143 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  5. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ 
παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο : 

 
α. Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 
ηζρχεη). 

 
β.  Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (ΤΑ 1191 / ΦΔΚ Β΄ 969/ 22-3-2017). 

 
γ. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 

ηέινο ραξηνζήκνπ 0,0018% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 0,00036%. 
 

6. πλεπψο νη θξαηήζεηο δηακνξθψλνληαη σο θαησηέξσ: 
  

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,06% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,00072% 

ΤΝΟΛΟ 0,12432% 

 
  7. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 

πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο 
ηερληθέο απαηηήζεηο θ.ιπ.). 

 
  8. Κακία επηπιένλ ρξέσζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή πέξαλ απηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξφζθιεζε. 
 
  9. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ ππφςε 

ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή 
κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ).      
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

 
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρεη απνδείμεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
θαηάζηαζε θαη ηελ ηερληθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη φπσο απηή έρεη δεισζεί κε ηελ ππνβνιή ηνπ 
θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηα ζηάδην ηεο απνδνρήο ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
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ειίδα 144 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2. Οη Αλάδνρνη ζα βεβαηψλνπλ (κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φηη εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ 
ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο αξρηθήο δεκνζίεπζεο.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΔΓΓΤΗΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
1. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν Αλάδνρνο 

……………….θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. ………………/………-20… εγγπεηηθή επηζηνιή η… 
……………………., δηάξθεηαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ. 
 

2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ 
αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ  πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά 
και επιςτρζφεται, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ 
εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 

 
α. Τπαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
β.  Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία ζίηηζεο  κέζα 

ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 

2. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  
 
α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ  

ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.    
 
β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ή ζην 

εξγνζηάζην ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
γ. Πιεκκχξα. 
 
δ. εηζκφο. 
 
ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
 
ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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ειίδα 145 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 
 
ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  
 

 3. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (φζνλ αθνξά ηε 
ζχκβαζε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
1. Ο αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.Δπηπξφζζεηα ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 
4β  θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2939/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
2. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή θείκελε 
εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία   

 
3. Ο αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζε ηξηψλ (3) έηνηκσλ γεπκάησλ αλά 

εκέξα (πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ θαη έλα ζλαθ) γηα θάζε ελήιηθα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ ζπζζηηίσλ φπσο ζπζζίηηα γηα επάισηεο νκάδεο, 
ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα «Γ» έσο «Θ» ηεο παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α. Γεληθφ πζζίηην, φπσο Παξάξηεκα «Γ». 

 
β.  πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο, φπσο Παξάξηεκα «Δ». 

 
γ.  πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Έγθπνη, Θειάδνπζεο θηι.), φπσο 

Παξάξηεκα «Σ». 
 
δ.  πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ), φπσο Παξάξηεκα «Ε» 
 
ε.  πζζίηην γηα Βξέθε (6+-12 κελψλ), φπσο Παξάξηεκα «Ζ» 

 
ζη.  πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ φπσο Παξάξηεκα «Θ» 
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ειίδα 146 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

4. Γηα θάζε αλήιηθν (1 – 12 εηψλ) πξφζθπγα επηπιένλ δπν (2) γεχκαηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα «πξφγεπκα» θαη «πξφδεηπλν».113 
 

5. Σνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα, γεχκα ή δείπλν, ζα απνηειείηαη απφ θξέζθν 
θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη δεζηφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, σο «θξέζθν» ζεσξείηαη ην καγεηξεπηφ 
θαγεηφ114 πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε ηνπηθέο κνλάδεο. 
 

6. Σα εηδηθά ζπζζίηηα εθηηκψληαη (ρσξίο δέζκεπζε) ζε πνζνζηφ απφ 10% 
έσο 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ ηνπ θάζε θέληξνπ / πεξηνρήο. 

 
7. Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεσο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ δελ κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα λα 
απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηδφκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εκεξήζησλ κεξίδσλ ζε 
εκεξήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρσξίο λα 
ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ κέγηζην εθηηκψκελν  αξηζκφ εκεξήζησλ αηνκηθψλ κεξίδσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7. 

 
8. Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ έρεη σο 

εμήο: 
 α. Κχξηα Μνλάδα:………….. 
 
 β. Δθεδξηθή Μνλάδα:………… 
  
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή / Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Παξαιαβήο (ΔΠΠ) θαη ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ Γηνηθεηνχ115 ηνπ Κ.Τ.Σ., φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ / εγθαηάζηαζε κέζσλ, ζην Κέληξν γηα ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο γεπκάησλ, θαηαζθεπάδνληαο / ηνπνζεηψληαο θαηά 
πεξίπησζε ηα απαηηνχκελα κέζα ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο, παξαζθεπήο, δηαλνκήο / 
παξάζεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο. Ζ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε γηα 
ηηο παξαπάλσ ππνδνκέο / εγθαηαζηάζεηο κέζσλ, ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ηηο 
απαηηνχκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πηζηνπνηήζεηο, 
αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο (αξρηθή παξαζθεπή, αλαζέξκαλζε ή ζπληήξεζε γεπκάησλ 
θ.ιπ.). 
 

10. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο θαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ε 
θαη‟ ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πιεξνχληαη είλαη νη εμήο: 
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   Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 17, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. δεχηεξν  εδάθην  
114

   Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 17, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. δεχηεξν εδάθην  
115

 Ν.4375/16, Άξζξν 13, παξ. 1 «Σα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο Τπνδνρήο 
θαη Σαπηνπνίεζεο δηαξζξψλνληαη ζε ιεηηνπξγηθά δηαθξηηά θιηκάθηα, σο εμήο: α) θιηκάθην δηνηθεηηθήο 
κέξηκλαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο, ηε ζηέγαζε 
θαη ζίηηζε ησλ παξακελφλησλ εληφο ησλ ρψξσλ ηνπο θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ…» 

     Ν.4375/16, Άξζξν 13, παξ. 2 «Ο Γηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο πξνΐζηαηαη ησλ 
θιηκαθίσλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, ηαηξηθνχ ειέγρνπ θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο, 
ζπληνλίδεη, θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ην έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηά θαη κεξηκλά γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο θαη θνξείο…» 
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ειίδα 147 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

α. Ζ πηζηή ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ 
αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα 
ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04. 

 
β. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ κε αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 

(ΦΔΚ 2161 Β/23-6-2017) «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ / πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.».116 

 
γ. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ κε αξηζκ. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ 

38295 (ΦΔΚ 630 Β/26-4-2007) «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 
3εο Ννεκβξίνπ 1998.117 

 
δ. Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζπζζηηίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  
 
ε. Σα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, κεηαθνξά 

θαη απνζήθεπζε ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε δεζηά 
θαη θξχα ηξφθηκα έηζη ψζηε λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο θαη ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα, ε ζπζθεπαζία ηνπ 
θαγεηνχ ζα είλαη αηνκηθή θαη θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν πξννξίδεηαη (άκεζε 
επαθή κε ηξνθή θαη αληνρή ζηελ αλαζέξκαλζε) ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο 
ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο θαηά ηελ ψξα ηεο δηάζεζεο γηα ηελ απνθπγή αιινηψζεσλ ή 
άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ζηηηδφκελσλ.  

 
ζη. Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη 

ζα δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

(1) Οη δηαθηλεηέο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη λα κελ 
δηαθηλνχλ πξντφληα ησλ νπνίσλ νη παξαγσγνί δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4Β ηνπ Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 
179 Α)  φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

(2) Μέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 4496/17 (ΦΔΚ 
Α‟ 170) νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ρψξσλ θαη νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη 
πξνζθνξάο πιήξνπο γεχκαηνο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 δ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 47829/ 
23.6.2017 (Β΄ 2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, κε δπλαηφηεηα άλσ ησλ 100 
εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη ζηελ αλσηέξσ πγεηνλνκηθή δηάηαμε, 
ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ επηκέξνπο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 4496/17. Χο θνξέαο ιεηηνπξγίαο λνείηαη 
ν θάηνρνο ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
 

                                                           
116

 Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 17, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. πξψην εδάθην, κε ηελ επηζήκαλζε ηεο 
παξαγξάθνπ 1.4.42 ηεο παξνχζαο  
117

 Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 17, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. πξψην εδάθην, κε ηελ επηζήκαλζε ηεο 
παξαγξάθνπ 1.4.43 ηεο παξνχζαο  
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ειίδα 148 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

  δ. Σα επηκέξνπο γεχκαηα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ηζνξξνπεκέλν118 
πξφγξακκα δηαηξνθήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία. 
 
  ε. Έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε εηδηθνχ 
δηαηηνινγίνπ γηα πξφζθπγεο κε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα 
ζπζζηηίνπ ησλ αηηνχλησλ άζπιν δηαθξίλεηαη φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο 
παξνχζαο. 
 

11. Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ή 
δηαδηθαζίεο πνπ δελ επηηξέπνληαη απφ ηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία (ρνηξηλφ θξέαο, 
αιθνφι). 
 

12. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζθχγσλ ζα γίλνληαη 
ζεβαζηνί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο. 
 

13. Θα δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξφζθπγεο έρνπλ πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ ζε φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε θάζε πξφζθπγα ζα παξέρνληαη 2.5 ιίηξα 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ αλά εκέξα. Σν λεξφ ζα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά (γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο πνηφηεηαο) αλεμάξηεηα αλ θάζε δνκή μερσξηζηά έρεη πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθέο 
βξχζεο κε πφζηκν λεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
 

14. Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ έμνδα ζα δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο παξάζεζεο, ζα 
δηαζέηεη πιηθά δηαλνκήο θαγεηνχ (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο θηι.) θαζψο θαη ζα ηεξεί ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 
 

15. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζα 
γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθή θαζαξηφηεηα – πξνεηνηκαζία γηα ηελ 
επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ. 
 

16. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ηνπο ρψξνπο σο 
έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη ηα κεραλήκαηα – 
έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ. 
 

17. Ζ εμππεξέηεζε ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE). 
 

18. Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαη αλαπιεξσκαηηθφ, ηα ζηνηρεία 
ησλ νπνίσλ ζα επηθαηξνπνηεζνχλ ζηελ ΑΑ θαη αληίζηνηρα ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ ΔΠΠ, 
ν νπνίνο αθελφο ζα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο 
έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ 
θαηά ηελ δηαλνκή ησλ γεπκάησλ. 
 

19. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ: 
 
  α. Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 
 

                                                           
118

 Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 17  
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ειίδα 149 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

β. Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη ινηπέο 
εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

 
γ. Θα είλαη επγεληθφ, εππξεπνχο εκθάληζεο θαη ζα δέρεηαη θάζε έιεγρν 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
δ. Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
ε.  Θα εθηειεί ην απαηηνχκελν έξγν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ,  

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, γεληθή θαζαξηφηεηα εληφο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο 
ζπζζηηίνπ  θαζψο θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ, θαη΄ ειάρηζηνλ 
ζχκθσλα κε ην εμήο σξάξην:  

 
(1) Απφ  06:45 σο ηηο  09:15 γηα ην πξσηλφ. 

 
(2) Απφ 10:00 σο ηηο  12:00 γηα ην πξφγεπκα. 

 
   (3) Απφ 12:15 σο ηηο 14:45 γηα ην γεχκα. 
 
   (4) Απφ 16:00 σο ηηο  17:00 γηα ην πξφδεηπλν. 
 
   (5) Απφ 18:30 σο ηηο 21:30 γηα ην δείπλν. 
 
  Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο / ππεχζπλν θέληξνπ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξεσηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν γηα πξφζθπγεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο (ξακαδάλη). 
 

20 Σν ΚΤΣ δελ έρεη θακία δέζκεπζε πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ παξνρή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο γηα 
ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο / εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (εληφο ηξηκήλνπ απφ 
νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ) απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 

21 Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη‟ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ΚΜ θαη ΔΜ) παξαζθεπήο γεπκάησλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά 
θαη κε βάζε ην νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν 
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ε αιιαγή ηεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε 
παξνχζα. 
 

22 Όινη νη πξφζθπγεο έρνπλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ 
γεπκάησλ119. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ζαθήο επηζήκαλζε ζηα αξαβηθά, πεξζηθά 
(Farsi) θαη Παζηνχλ (Pashtun) ψζηε λα αλαθέξεηαη φηη ηα πηάηα κε βάζε ην θξέαο είλαη 
πξαγκαηηθά halal (ραιάι). Πξναηξεηηθά ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά 
halal. ηε πεξίπησζε απηή ζα πξνβαίλεη ζηελ ζρεηηθή αλάξηεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

                                                           
119

 Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 17, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. ηέηαξην εδάθην 
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ειίδα 150 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο Δηδηθήο ήκαλζεο ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνλ ρψξν ηεο δηαλνκήο / 
παξάζεζε γεπκάησλ. 
 

23. Σα γεχκαηα ζα παξαζθεπάδνληαη / ζπληεξνχληαη (φπνπ απαηηείηαη γηα 
καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη ζα δηαλέκνληαη, κε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηφζν θαηά ηελ 
παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, φζν θαη θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ δηαλνκή / παξάζεζε 
ζχκθσλα κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ζρεηηθφ έιεγρν θάιπςεο ησλ 
απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
 

24. Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 
πγεηνλνκηθήο παξαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ [κεηαθνξά εληφο 
θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ επζχλεο ηνπ 
(παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο)]. 
 

25. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα γηα ην ζθνπφ 
απηφ. 
 

26. Δπίζεο ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο (επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ζα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε 
εηδψλ  
 

27. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο. 
 

28. Ο Αλάδνρνο θαη νη «εγθεθξηκέλνη» ππεξγνιάβνη απηνχ (ζε πεξίπησζε 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) ζα δέρεηαη /-νληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα / 
γεχκαηα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη 
απφ αξκφδηα ηξηκειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ. 

 
29. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή, ζα ειέγρεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα / ζπκθσλία κε 

ηα αληίζηνηρα πξφηππα / πηζηνπνηεηηθά ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ, ελψ 
εηδηθά ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ ηεο ππνπαξ. 2 (α) 2 ηνπ άξζξνπ 17  
ηεο παξνχζαο 

 
30.  Δπίζεο, ν έιεγρνο απνζθνπεί θαη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα 
απφ πιεπξάο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 
31. Ζ ππεξεζία δχλαηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή θαη έθηαθηα (φηαλ 

θξηζεί αλαγθαίν), λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – 
εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο γεπκάησλ, ησλ ρψξσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο / 
απνζήθεπζεο θαη ησλ ρψξσλ δηαλνκήο / παξάζεζεο εληφο ηνπ ΚΤΣ (ρψξνη γηα ηελ 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλνο ν αλάδνρνο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νρεκάησλ ηνπ Παξφρνπ 
Τπεξεζηψλ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
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ειίδα 151 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο. Με ζπκκφξθσζε 
ηνπ παξφρνπ ζα επηζχξεη ηηο θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαηά πεξίπησζε 
θαη ζνβαξφηεηαο παξάβαζεο. 

 
32. Φξέζθα θαη επνρηαθά δηαζέζηκα θξνχηα θαη ιαραληθά (πνπ έρνπλ 

θαζαξηζηεί ζσζηά) ζα πξέπεη λα ζεξβίξνληαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα θαη φζν ην 
δπλαηφλ πην θξέζθα, φπσο ελδεηθηηθά απνηεινχλ νη ζαιάηεο, ηα θξέζθα θαη νιφθιεξα 
ηα αγγνχξηα, νη ληνκάηεο, ηα θξεκκχδηα θαη φια ηα άιια ιαραληθά πνπ δεηνχληαη απφ 
ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ. 

 
33. Ζ παξνρή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ γεπκάησλ φπσο θξέαηα, ιαραληθά, 

ζάιηζεο ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κεκνλσκέλα θαη φρη εληαία. (π.ρ. φηαλ ζην 
πξφγξακκα πξνβιέπεηαη "καθαξφληα κε θφθθηλε ζάιηζα" ηφηε καθαξφληα θαη ζάιηζα 
ζα δηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία έθαζην).  

 
34. Ζ δηαλνκή θξνχησλ ζα πεξηιακβάλεη κε αλάινγε ελαιιαγή θαη επνρή, 

κπαλάλεο, ρνπξκάδεο, κήια, ζηαθχιηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα, πνξηνθάιηα, θεξάζηα, 
θαξπνχδηα γηα λα εμαζθαιίζεη ε δηαηξνθηθή πνηθηινκνξθία. Ηδηαίηεξε επηζήκαλζε ε 
ελαιιαγή ησλ θξνχησλ φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα 2 θνξέο ηελ ίδηα εκέξα. 

 
35. Σν ησδηνχρν αιάηη ζα πξνζηεζεί φπνπ απαηηείηαη, ε ππεξβνιηθή ρξήζε 

αιαηηνχ, ηδίσο ζηα ιαραληθά θαη ζηα θξέζθα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα  απνθεχγεηαη.  
 
36. Ζ θαλέια δελ ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε καγεηξεκέλν 

θαγεηφ, θαζψο δελ εθηηκάηαη επξέσο σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο καγεηξέκαηνο. 
 
37. Σα θξέαηα, ηδηαίηεξα ην θνηφπνπιν, ζα είλαη θαιά καγεηξεκέλα θαη φρη 

κηζνςεκέλα / σκά. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο  απνδέρεηαη ειέγρνπο πνπ λα επαιεζεχεηαη 
φηη ηα θξέαηα, ηδίσο ην κνζραξίζην θξέαο, δελ ζα πεξηέρεη θαλέλα ρνηξηλφ ή ρνηξηλά 
πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαίσλ ηεγαλίζκαηνο / ςεζίκαηνο. 

 
38. Ο αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη φηη ηα βξαζηά απγά ζεξβίξνληαη θξέζθα θαη 

φρη παξαζθεπαζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ρξφλν πάξα πνιχ καθξηλφ ή έρνπλ αθεζεί 
ζε δεζηφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζή ηνπο. 

 
39. Σα δπκαξηθά, ην ξχδη θαη ηα άιια άκπια ζα είλαη επαξθψο καγεηξεκέλα θαη 

εθφζνλ απαηηείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή λα ζεξβίξνληαη μερσξηζηά γηα λα 
είλαη εθηθηή ε αλάκεημε ηνπο. 

 
40. Να γίλεηαη απνθπγή ηεο πξνζζήθεο δάραξεο ζηα θχξηα γεχκαηα. 
 
41. Πξντφληα πνπ έρνπλ θνληηλή εκεξνκελία ιήμεο ζα επηζεκαίλνληαη ζηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ελψ ηπρφλ πιηθά κε ιεγκέλν φξην θαηαλάισζεο δελ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη δελ ζα δηαλεκεζνχλ. 

 
42. Καηά ηελ παξάζεζε (δηαλνκή γεπκάησλ) ν αλάδνρνο ζα παξέρεη παθέηα 

κε θαξπθεχκαηα, φπσο ειαηφιαδν, ραιβά, καξκειάδεο zaatar θαη κέιη σο κέξνο ελφο 
κεληαίνπ νηθνγελεηαθφ παθέηνπ. 
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ειίδα 152 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

43. Δπίζεο, αλάδνρνο ζα παξέρεη κεληαίσο αλά άηνκν, κέζσ ησλ γεπκάησλ ή 
θαηά πεξίπησζε ζε μερσξηζηφ παθέην, θαη ειάρηζην είδε κπαραξηθψλ πνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλεη θχκηλν, καχξν πηπέξη, θνπξθνπκά, θφιηαλδξν, θαλέια, ζθφξδν, 
θξεκκχδη, αιάηη θαη ζαθξάλ (κεηαμχ άιισλ). Σα παθέηα ζα δηαλέκνληαη θάζε κήλα γηα 
λα επηηξέπνπλ ζηνπο ζπηηδφκελνπο λα πξνζαξκφζνπλ ηα γεχκαηα πνπ δνθηκάδνπλ, 
ελψ νη ρνξεγήζεηο κέζσ ησλ γεπκάησλ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαηά ηελ θαηαλάισζε θαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
θαηά ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πνζφηεηεο θαηά ηελ πξώηε 
δηαλνκή ζα είλαη ελδεηθηηθέο, ελψ γηα ηηο επφκελεο ζα γίλεη αλάινγε πξνζαξκνγή 
(πξνζζήθε – αθαίξεζε εηδψλ / πνζνηήησλ / ηξφπνπ ζπζθεπαζίαο – δηάζεζεο) θαη 
φπνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 23.  
πγθεθξηκέλα: 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ (γξακκάξηα) 
ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Κχκηλν 30 - 50 Παθέην 

2 Μαχξν πηπέξη 100 - 150 Παθέην 

3 Κνπξθνπκά 100 - 150 Παθέην 

4 Κφιηαλδξν 100 - 150 Παθέην 

5 Καλέια 100 - 150 Παθέην 

6 θφξδν 100 - 150 Παθέην 

7 Κξεκκχδη 100 - 150 Παθέην 

8 Αιάηη 100 - 150 Παθέην 

9 αθξάλ 30 - 50  

 
44.  Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή Μεξίδσλ   
 

α. Ζ αξρηθή θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ 
κεξίδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ 
πξνγξακκάησλ ησλ Πξνζζεθψλ ηνπ Παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε 
θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ 
παξάδνζε, κέρξη ηελ 11:00 κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν ππεχζπλνπ ηεο Τπεξεζίαο 
φπσο έρεη νξηζηεί. Παξαγγειία πνπ ζα δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα 
εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ αλάδνρν λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα 
απνβεί ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ.  

 
β. Ο ππεχζπλνο ηεο Τπεξεζίαο (ΤΤ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηήο δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν λα 
ηξνπνπνηεί, απμνκεηώλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 
ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία. ηελ 
πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο (δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο θαη‟ εθηίκεζε 
παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ ζα θαηαλαισζνχλ παξακέλνπλ ζηελ 
ζπληήξεζε (θαηάςπμε) θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε εληνιή / παξαγγειία θαη αλάινγε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο.  

 
γ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο (δηαθνξά κεηαμχ 

αξρηθήο θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ πξφθεηηαη λα 
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ειίδα 153 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαηαλαισζνχλ παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε ή θαηάςπμε (αλάινγα κε ηελ 
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν) ΓΔΝ ΑΝΑΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑΙ θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε εληνιή 
/ παξαγγειία θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο. 

 
δ. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαγγειζείζεο κεξίδεο δελ θαηαλαισζνχλ 

εληφο ηεο εκέξαο ν Αλάδνρνο ζα ηηο παξαιάβεη θαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (γηα 
ζπγθεθξηκέλα είδε) ζα ηηο δηαηεξήζεη κε αζθαιή θαη πγηεηλφ ηξφπν ζε ρψξν επζχλεο ηνπ. 
Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ησλ κεξίδσλ, ζα γίλεηαη ε δηαλνκή ηελ επνκέλε εκέξα 
αλεμαξηήησο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Eαλ ηα ππφςε γεχκαηα 
παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν δηαηήξεζεο "cook & freeze" ή άιιε αληίζηνηρε, ηφηε 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ λα αλαζεξκαίλνληαη γηα 2ε θνξά κεηά ηελ αξρηθή απφςπμή ηνπο, ιφγσ 
θηλδχλνπ αιινίσζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

 
ε. Ο αλάδνρνο ζα εθνδηάδεη επαξθψο ην Κέληξν / Γνκή θαη αλαιφγσο 

ησλ αλαγθψλ κε ηα απαξαίηεηα ζθεχε θαη αλαιψζηκα (αιάηη, πηπέξη, ραξηνπεηζέηεο, 
πνηήξηα θηι). 

 
ζη. Σα θαγεηά ζα παξαδίδνληαη κέζα ζε ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο θαη 

ζα αθήλνληαη κέζα ζηα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχληαη ζηελ 
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαηαλάισζεο. Σα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη 
θαζαξά κε επζχλε ηεο εηαηξείαο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 
δ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο παξνρήο 
ππεξεζηψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ παξάζεζεο – 
δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο. 

 
ε. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα 

θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή 
παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή δελ ηα παξαδψζεη 
θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην 
ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν 
Αλάδνρνο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, 
παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. 

 
ζ. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 
πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη 
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα 
ηζρχνληα. 

 
η. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη 

ζηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη πιήξε απνθαηάζηαζε 
ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο. 

 
ηα. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηαλνκή ησλ 
γεπκάησλ κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην ην αξγφηεξν κίαο (1) ψξαο. 

ΑΔΑ: 7ΣΚΗ6-ΩΗΙ
18PROC003931592 2018-11-01



Β -154 

ειίδα 154 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
ηβ. Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο, παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. Σα 
έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

45. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ, απφ ην ρεκείν 
ηξαηνχ (ΥΖ), γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηηκέο ζα 
αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ – αλαδφρνπ. 

 
46. ε πεξίπησζε πνπ ην ΥΖ ή ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα δελ 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα απνζηέιινληαη ζην 
ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. 

 
47. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, πνπ ππνρξεψλεηαη ζε 

άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ απηή πνπ παξαδφζεθε 
ηειηθά. 

 
48. Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη δπλαηή κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο φηη, ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κε βάζε ηηο 
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ θαη φηη δελ ζα επεξεάδεηαη 
(αξλεηηθά ην ζπκθέξνλ ηνπ δεκνζίνπ), ην θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο 
ζεξκίδσλ. Δηδηθφηεξα: 
 

α. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ (κελνχ) ζα πξέπεη λα αιιάδεη θαη‟ ειάρηζην 
θάζε 15λζήκεξν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηξνθηθή πνηθηιία120 (κε αιιαγή πξντφλησλ ίδηαο 
θαηεγνξίαο, πρ. αιιαγή νζπξίσλ, δπκαξηθψλ, ελαιιαγή ηζάη κε ρπκφ, θ.ιπ.) θαη ε 
εμαζθάιηζε ηεο θαηαλάισζεο. Ο αλάδνρνο, πξν ηεο έλαξμεο παξαζθεπήο γεπκάησλ ζην 
πιαίζην ηεο λέαο ζχκβαζεο, ζα παξαιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα ζίηηζεο ηεο 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζίηηζεο θαη ζα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν. 

 
β. Δπίζεο, ζα πθίζηαηαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο, 

εηδηθά απφ πηάηα απγψλ, γηα παξάδεηγκα, ελαιιαζζφκελεο κεξίδεο βξαζηψλ απγψλ θαη 
νκειέηεο. 

γ. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζθχγσλ ζα 
γίλνληαη ζεβαζηνί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο. 

 
δ. Σα επηκέξνπο γεχκαηα ζα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ηζνξξνπεκέλν 

πξφγξακκα δηαηξνθήο121, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία θαη είλαη εγθεθξηκέλν σο 
ηζνδχλακν απφ αξκφδην δηαηξνθνιφγν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δπηζεκαίλεηαη ε 
πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ εθηηκψκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
επνρή / θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παξάζεζεο. 

 

                                                           
120

    Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 13, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. έθην εδάθην  
121

    Απαίηεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. 13, ζειίδα 3, παξ. 1.Α. ηξίην εδάθην 
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ειίδα 155 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 49. Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηνλ Καλ. 1048/2014 θαη 1049/2014, θαζψο θαη ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο Μέηξσλ 
Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηφηεηαο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο 
θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο / Αχγνπζηνο 2017 θαζφζνλ ην παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζην 
πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο.  
 

50. Ο αξηζκφο ΔΜΠΑ ................ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηελ 
παξ.1 ηνπ 130 ηνπ Ν.4412 ζα πξέπεη είλαη ελ ηζρχ θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17  
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΧΝ 

 
1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ Αλαδφρνπ/σλ, ζα δηελεξγείηαη κε ζθνπφ λα 

δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» (Πξφζθιεζε ηεο ελ 
ιφγσ δηαδηθαζίαο) θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πεξί ειέγρσλ ηνπ 
αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο. 

 
2. πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο εζληθήο θαη 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, νη έιεγρνη ζα δηελεξγνχληαη: 
 
 α. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο , ήηνη:  
 

(1) Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  θαη νη «εγθεθξηκέλνη» ππεξγνιάβνη 
απηνχ (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) ζα δέρεηαη /-νληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν 
ζηα ζπζζίηηα / γεχκαηα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν 
νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα ηξηκειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, 
(ΔΠΠ) ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) αμησκαηηθφο ή νπιίηεο γηαηξφο 
ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο 
ηελ 96 ΑΓΣΔ ζηελ Εψλε Δπζχλεο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην ΚΤΣ. Ζ ππφςε επηηξνπή ζα 
ζπγθξνηείηαη κε κέξηκλα ηεο 96 ΑΓΣΔ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη 
ζηελ ζρεηηθή απφθαζε / εληνιή δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(ΔΓΓ). 

 
   (2) Ζ παξαπάλσ επηηξνπή, ζα ειέγρεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα / 
ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα / πηζηνπνηεηηθά ησλ ρψξσλ  παξαζθεπήο ησλ 
γεπκάησλ, ελψ εηδηθά ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 
παξνχζαο δειαδή φηη, ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα, γεχκα ή δείπλν, πξέπεη λα απνηειείηαη 
απφ θξέζθν θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη δεζηφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, σο «θξέζθν» ζεσξείηαη 
ην καγεηξεπηφ θαγεηφ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε ηνπηθέο κνλάδεο. 
 
   (3) Δπίζεο, επηπιένλ ν έιεγρνο απνζθνπεί θαη ζηελ 
εμαθξίβσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο 
ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα απφ πιεπξάο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 

  (4) Ζ ππεξεζία δχλαηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή θαη 
έθηαθηα (φηαλ θξηζεί αλαγθαίν), λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ 
– εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο γεπκάησλ, ησλ ρψξσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο / 
απνζήθεπζεο θαη ησλ ρψξσλ δηαλνκήο / παξάζεζεο εληφο ηνπ ΚΤΣ (ρψξνη γηα ηελ 
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ειίδα 156 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλνο ν αλάδνρνο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νρεκάησλ ηνπ Παξφρνπ 
Τπεξεζηψλ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1.4. ηεο Πξφζθιεζεο. Με ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ζα επηζχξεη ηηο θαηά 
ην λφκν πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαηά πεξίπησζε θαη ζνβαξφηεηαο παξάβαζεο  

 
 β. Καηά ηα αλαθεξφκελα σο θαησηέξσ, γηα δηαπίζησζε:  
 

   (1) Πηζηήο ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ 
αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 
ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04. 

 
   (2) Δθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ κε αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829 

(ΦΔΚ 2161 Β/23-6-2017) «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ / πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.». 

 
   (3) Δθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ κε αξηζκ. ΓΤΓ2/Γ.Π. νηθ 

38295 (ΦΔΚ 630 Β/26-4-2007) «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 
3εο Ννεκβξίνπ 1998. 

 
   (4) Σα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ζπζζηηίνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  
 
   (5) Σα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, κεηαθνξά 

θαη απνζήθεπζε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε δεζηά θαη θξχα ηξφθηκα, έηζη ψζηε 
λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα 
πξνο θαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα, ε ζπζθεπαζία ηνπ θαγεηνχ είλαη αηνκηθή θαη θαηάιιειε 
γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν πξννξίδεηαη (άκεζε επαθή κε ηξνθή θαη αληνρή ζηελ 
αλαζέξκαλζε) ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο θαηά ηελ ψξα ηεο 
δηάζεζεο γηα ηελ απνθπγή αιινηψζεσλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ζηηηδφκελσλ. 

   (6) Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη 
δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

(α) Οη δηαθηλεηέο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη 
λα κελ δηαθηλνχλ πξντφληα ησλ νπνίσλ νη παξαγσγνί δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4Β ηνπ Ν. 
2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α)  φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

(β) Μέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
4496/17 (ΦΔΚ Α‟ 170) νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ρψξσλ θαη νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πιήξνπο γεχκαηνο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 δ ηνπ άξζξνπ 
2 ηεο 47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, κε δπλαηφηεηα άλσ 
ησλ 100 εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, φπσο απηή ππνινγίδεηαη ζηελ αλσηέξσ πγεηνλνκηθή 
δηάηαμε, ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ επηκέξνπο πιηθψλ 
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ειίδα 157 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 4496/17. Χο θνξέαο 
ιεηηνπξγίαο λνείηαη ν θάηνρνο ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

 
   (7) Σα επηκέξνπο γεχκαηα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ηζνξξνπεκέλν 

πξφγξακκα δηαηξνθήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία. 
 
   (8) Έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε εηδηθνχ 

δηαηηνινγίνπ γηα πξφζθπγεο κε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ 
ησλ αηηνχλησλ άζπιν δηαθξίλεηαη φπσο αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 
παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18  

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 
 

 1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο / ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 
απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε 
ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβν ρσξίο ηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΑ. 

 
 2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  
Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ 
πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί 
ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο.122. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 
απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ 
νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

 
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 

ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, εθφζνλ ην(α) 
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 
(30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη 
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο 
σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ 
πνζνζηνχ. 

 
4. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

                                                           
122

 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
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ειίδα 158 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

5. ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 ηνπ Ν. 
4412/2016 ε αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη  ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). Όηαλ νη ππεξγνιάβνη παξνπζηάδνληαη 
κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ,θαηά  ηελ ππνγξαθή ηεο, πξνζθνκίδνπλ ηα απνδεηθηηθά 
κέζα θαηά πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ 2.2.9.2.1 έσο 2.2.9.2.17 ηεο παξνχζαο αληί ηνπ 
ΔΔΔ.  

 
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19  
ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ  

 
 1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο – παξφρνπο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνθνξά ηνπ 
ζα πξέπεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε λέν πξνκεζεπηή / πάξνρν, ν 
πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πξνκεζεπηή. 
 

3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηή / παξφρνπ, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία – ιεηηνπξγία ζίηηζεο θαη ρσξίο λα 
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΤΜΒΑΗ 

 
 1 Σα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη 
δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 

 
 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν 

αλάδνρνο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 

3.  Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
4. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Δηδηθά, ηα 
αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 
ην έγγξαθν. 
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ειίδα 159 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν ζε ηξίηνπο πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν 
κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ 
ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ αλαζέηνπζα Αξρή 
θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ θαη πξνεγθξίζεσο ηεο ΤA ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη  46 παξ. 2 ηεο ΤΠΑΤΓ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ 
ζα αλαιάβεη. 

 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο 
απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 
ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε 
άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξρή (κε 

θεληξηθή ή αλαζέηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ 

  
1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ 123 124 θαη πξνεγθξίζεσο ηεο  ΤΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη 46 ηεο ΤΠΑΤΓ. 

                                                           
123

 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016 
124

 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε πξφζθιεζε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ 
πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο 
κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε 
ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη 
ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, 
θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο 
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ειίδα 160 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
2. πγθεθξηκέλα, νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε125 ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 
πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 
κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή παξφρνπ ππεξεζηψλ: 
 
   (1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. 
απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο, θαη 
 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Χζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο 
δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Οη 
επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ Ν.4412/16). 

 
γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
(1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή . 
 

(2) Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
(3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  
 

   δ.  Όηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε 
αξρηθά ε ζχκβαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία: 
 
    (1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ 
πεξίπησζε ηεο παξ. 2α. 

                                                                                                                                                                                                 
ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. 
άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 

125
  Ν4412/16, Άξζξν 201, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22  παξ. 34ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ 227 Α΄/ 

06-12-2016) 
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ειίδα 161 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
    (2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 
ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη 
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/16 ή 
 
    (3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16, 

  
  ε. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

3. Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
πεξηπηψζεσλ 1.α. έσο 1.δ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, νη ζπκβάζεηο 
κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 
κε ην Ν.4412/16, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ 
ηηκψλ: 
 

α. Σσλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16. 
 

β. Σνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο 
ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

 
4. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.δ. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, εθφζνλ θαζηζηά ηε 
ζχκβαζε νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. 
ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
α. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο 

ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή 
δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο 
πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
β. Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 

ππέξ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 
 

γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
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ειίδα 162 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δ. Όηαλ λένο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, ζπλεπεία: 

 
(1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ 

πεξίπησζε 1.α. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 
 
(2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ, 

ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 
ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν πησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη 
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 

 
(3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 
5. Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε πξνέγθξηζεο θάζε ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο (πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνίεζεο) απφ ηελ ΤΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 
θαη 46 παξ. 3 ηεο ΤΠΑΤΓ126 

 
 6. Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, 
γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ 
είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
λ. 4412/2016. 
 
 7. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή  
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24  
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

 
 1. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε ή ζα 

ζρεηίδεηαη κ' απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα ειιεληθά Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 
πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 
 2. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζρεζέλησλ 

ππεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, νη δηαθνξέο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα 
θαη‟ αλαινγία θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 
 
 

                                                           
126

 Τπ‟ αξηζ. 82350/03-08-2016 (ΦΔΚ 2451 Β/09-08-2016) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 
(TAMEE/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020».  
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ειίδα 163 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΤΝΑΝΣΗΔΙ – ΑΝΑΦΟΡΔ – ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ   

 
1. Ο Πάξνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο 

φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχςεη ζηα 
πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

   
2. Ο Πάξνρνο νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθά ζεκείν ζπλδέζκνπ (Point of 

Contact – PoC) ηνλ / ηελ ………………………, σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη ξχζκηζεο 
φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
3. Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Απφ έλα πξννξίδνληαη γηα 

ην ΓΔ/Γ1/4α, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Πάξνρν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 

            α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ 
αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΑΑ, 
νθεηιφκελε ζε αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (π.ρ. παχζε ιεηηνπξγίαο ΚΤΣ ιφγσ αλαζηνιήο 
πξνζθπγηθψλ ξνψλ, κεηαθίλεζή ησλ κεηαλαζηψλ ζε πισηά κέζα, κεηαθίλεζε ησλ 
κεηαλαζηψλ ζηελ Ζπεηξσηηθή ρψξα, επαλαπαηξηζκφο ηνπο,  θηι), είλαη δπλαηή ε 
κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
παχζεο. 

 
           β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε 

κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

 
           γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 

παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 

2.       Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 
θαη 16 ηεο παξνχζαο  θαη ηεο πξφζθιεζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ 

 
  Γελ πθίζηαηαη. 
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ειίδα 164 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
ΑΡΘΡΟ 28 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 
 
2. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 
νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε, 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε 
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκνδίσο 
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 
β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 νξγάλνπ. 
 

3. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

4. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο, ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ν Ν.4235/14 
(«Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο 
λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Πξφζθιεζε, ε Καηαθχξσζε,  
ε ζχκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία 
απνηεινχληαη. 
 

5. Μεηά ηα παξαπάλσ ζπκθσλεζέληα θαη ζπλνκνινγεζέληα, ζπληάρζεθε, 
αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε ε παξνχζα, ππνγξαθφκελε λφκηκα απφ ηνπο 
ζπκβαιινκέλνπο ζε δχν (2) αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ έλα (1) ε αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη απφ έλα (1) ν Αλάδνρνο.  
 

6. Οη φξνη ηεο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
απηνχο θαη ε Σερληθή – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε 
απνηεινχλ αλαπφζπαζηα θαη ηκήκαηα απηήο. 
 

7. Θέκαηα ηα νπνία εθ παξαδξνκήο δελ ξπζκίδνληαη ζην παξφλ θείκελν θαη 
ηπρφλ παξαπνκπέο ηεο παξνχζαο, δχλαηαη λα δηεπζεηνχληαη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ 
πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ. 
 

8. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηεξνχληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε / 
ζπκβαιιφκελνπο θαη ην ΓΔ/ΓΤΓΜ/4α.   

   
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
        ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ειίδα 165 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  (Γελ αθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν Τπφδεηγκα ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο πιελ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η» ην νπνίν θαη επηζπλάπηεηαη ) 
 
«Α» Πξφζθιεζε ππ‟ αξηζ. 16/18 (Απαηηείηαη ππνρξεσηηθά αλαθνξά αλάξηεζεο ζην 
Γηαχγεηα (ΑΓΑ) θαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. κε ΑΓΑΜ ………..) 
«Β»   Σερληθή  Πξνζθνξά Αλαδφρνπ  
«Γ»   Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά  Αλαδφρνπ  
«Γ»  Γεληθφ πζζίηην 
«Δ»  πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ) 
«Σ» πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ) 
«Ε»   πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)   
«Ζ»   πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο 
«Θ»   πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Έγθπνη, Θειάδνπζεο θηι)  
«Η»     Έληππν Παξαγγειίαο 
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ειίδα 166 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Η» ΣΖΝ  
Τπ. ΑΡΗΘ. ….. ΤΜΒΑΖ 
 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΜΔΡΙΓΧΝ 

 

1. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ………………………………………………. 
νξηζζείο κε ην …………………………………. (έγγξαθν) σο ππεχζπλνο ηνπ 
…………………., πξνβαίλεη κε ην παξφλ, ζε ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο ζπζζηηίνπ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ηεο …………..….. [εκέξα ηεο εβδνκάδνο κε αλάινγε 
επηζήκαλζε πνπ ζα παξαπέκπεη ζην πξφγξακκα ζπζζηηίνπ, πρ. Γεπηέξα (1ε) ηνπ κήλα] 
…………. (εκεξνκελία, π.ρ. 12 Απγ 2018), ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ. αξηζ. ….. / 
… ζχκβαζεο θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΙΣΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΔΡΗΙΧΝ 

ΜΔΡΙΓΧΝ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

1 Γεληθφ  Παξάξηεκα  «Γ»   

2 Βξέθε (0-6 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Δ»   

3 Βξέθε (6-12 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Σ»   

4 Παηδηά (1-12 εηψλ)  Παξάξηεκα  «Ε»   

5 Γηαβεηηθνί  Παξάξηεκα  «Ζ»   

6 Δπάισηεο νκάδεο  Παξάξηεκα  «Θ»   

 ΤΝΟΛΟ    

 
2. Σν παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ………………… (ειεθηξνληθά ή κε 

ηειενκνηνηππία) φπσο παξαθάησ: 
 

α. ηνλ ππεχζπλν ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ …………. (φλνκα 
ππαιιήινπ), ζηελ δηεχζπλζε ……………. ή ζην ΦΑΞ: …………….. γηα ελέξγεηα. 

 
β. ην  ………. (Τπεξεζία ρεκαηηζκνχ) θαη ζηνλ πξφεδξν ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο …………….. (Βαζκφο - φλνκα) γηα ελεκέξσζε. 
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ειίδα 167 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

3. ηνηρεία απνζηνιέα: ……………………………………………………… 
 

             Σφπνο ….. Ζκεξνκελία … θαη ψξα ….. 
 
         Τπνγξαθή 
        ………………………… 
 
 

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Ανχησ (ΕΜ) Ιωάννησ Κουκουφίκασ                     

              Τμχησ  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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