
  ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 
  ΣΑΓΜΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ 
  4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
  19 Απγ 19 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 05/2019 
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ - 
             ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΩΝ  ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ ΣΟΤ ΓΕ 

 
Έρνληαο ππφςε : 
 
1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ : 
  
  α. Σνπ ΝΓ 721/1970 (ΦΔΚ η.Α΄ 251/23-11-70) «Πεξί Οηθνλνκηθήο 
Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
λεψηεξεο  δηαηάμεηο. 
 

β. Σνπ Ν. 2292/1995 (ΦΔΚ η.Α΄ 35/15-2-95) «Οξγάλσζε θαη 
Λεηηνπξγία Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
                 
                     γ. Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ η.Α΄ 45/9-3-99) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
   

δ. Σνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ η.Α΄ 248/7-11-00) «Κχξσζε Κψδηθα 
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ)». 
 
                      ε. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ η.Α΄112/13-7-10) «Δλίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2, παξ. 4, εδάθην 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην Ν.4210/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 254/21-11-13). 
 
                   ζη. Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 52/28-2-13) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4254/14 (ΦΔΚ η.Α΄ 
85/7-4-14) θαη ηζρχεη. 
 
                     δ. Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ η.Α΄ 143/28-6-14) «Αξρέο 
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΔΔ) – 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (αληηθαηέζηεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
2362/1995).  
   
                      ε. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ η.Α’147/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
2014/25/ΔΔ)».  
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 2. Σηο θάησζη απνθάζεηο, φπσο ηζρχνπλ, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ζπκπιεξψζεθαλ : 
   
  α. Σελ ππ΄ αξηζ. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07 Απφθαζε θ. ΤΦΔΘΑ 
(ΦΔΚ η.Β΄ 2300/3-12-07) «Πεξί κεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη 
Πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο 
ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί – 
ζπκπιεξσζεί κε ηελ ππ΄ αξηζ. Φ.800/88/131798/.2063/25 Ηνπι 08 απφθαζε θ. 
ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ η.Β΄ 1753/2-9-08). 
 
β. Σελ Φ.600.163/48/140717/.6500/30 Μαη 19/ΑΓΤ/ΓΔΜ εληνιή δηελέξγεηαο 
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο ΑΓΤ/ΓΔΜ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

 Αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλάδνρνπ - 
κηζζσηή εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ΓΔ, κε ζηαζεξφ 
κεληαίν κίζζσκα (ηηκή εθθίλεζεο 8.000,00€), γηα δχν (2) έηε απφ ηελ θαηαθχξσζή ηνπ 
κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) εμάκελν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν 
ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 

          3.  Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο θαη ζε πξνζεζκία, φρη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο. 

 
         4.     Γηεμαγσγή: 
 

α. Σφπνο: Σ/ΓΔ 
 
β. Ζκεξνκελία: 24 επηεκβξίνπ 2019  Ζκέξα: Σξίηε  Ώξα: 11:00. 
 
γ. Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: Μία εκέξα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηηο 14:00 κ. κ. 

δ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα 
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη 
δεκφζηα, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηνπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

         5.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/2016.  

 
         6.     Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα 
δηαθήξπμε, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο απνηεινχλ ηα εμήο παξαξηήκαηα: 
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«Α»: Γεληθνί Όξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

«Β»: Δηδηθνί Όξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

«Γ»: Τπφδεηγκα Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

«Γ»: ρέδην χκβαζεο γηα ηε Μίζζσζε – Δθκεηάιιεπζε ησλ Κπιηθείσλ ηνπ 

ΓΔ. 

          7.   Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, παξνπζία ησλ 
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ ζα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
221 ηνπ Ν. 4412/16, κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Σ/ΓΔ, ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη 
ζηελ παξνχζα. 
 
          8.   Ζ Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ «Γηαχγεηα», θαζψο θαη ζην 
army.gr. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ην Σ/ΓΔ/4ν Γξ. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο. 

 
         9.    ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ- ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

α. Κξηηήξην Αλάζεζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 β. Γηάξθεηα χκβαζεο: Γηα δχν (2) έηε, απφ ηελ θαηαθχξσζή ηνπ, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) αθφκε εμάκελν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν 
ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 

γ. Σφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Σ/ΓΔ  

δ. Σφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: Σ/ΓΔ  

ε. Υξφλνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Μέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε. 

           10. Υεηξηζηεο ζέκαηνο: Τπιγφο (ΠΕ) Γεψξγηνο ίκνο, Β. Αμθνχ 4νπ Γξ, 
ηει:2106552613          
 

  ρεο (ΠΕ) Γεψξγηνο Αιαηδάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν  Γηνηθεηήο 

   
 
Τπιγφο (ΠΕ) Γεψξγηνο ίκνο 

  

   Β. Αμθνχ 4νπ Γξαθείνπ 
 

  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α»: Γεληθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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«Β»: Δηδηθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

«Γ»:  Τπφδεηγκα Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

«Γ»: ρέδην χκβαζεο γηα ηε Μίζζσζε – Δθκεηάιιεπζε ησλ Κπιηθείσλ ηνπ ΓΔ.  
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΩΖ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΩΝ  
ΚΤΛΗΚΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν 

Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 
 

 Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηη-
θνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα πξνζθνξά 
θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυ-
πνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 2. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «πάξνρνο ππεξεζηψλ 
- κηζζσηήο» αθνξά φιεο ηηο ππφςε θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο παξφρσλ ππεξεζηψλ - 
κηζζσηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ν 

Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
 

   1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη ζην 
πξνεγνχκελν άξζξν, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ίδηα κε ην αληηθείκελν φπσο 
απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Β» «Δηδηθνί Όξνη». 
 
         2. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 
έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα, 
απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη ην άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16 δηθαηνινγεηη-
θά, φπσο: 
 
  α. Σν Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεύζπλεο Δήιωζεο (ΤΕΥΔ) σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
N. 4412/2016, σο Παξάξηεκα «Γ».  
       
  β. Σα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε θαη αλαιφγσο ηεο λνκηθήο 
κνξθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα επηθαηξνπνηεκέλα απνδεηθηηθά λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα, θαη έγγξαθα εθπξνζώπεζεο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ κε ζα-

                                                                ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
                                                                YΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ«ΘΖΔΑ» 
                                                                ΓΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                                                                ΣΜΖΜΑ Η 
                                                                 24 Ηνπι 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ 
Φ.600.163/71/158179/.9365 
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./. 

θήλεηα φηη ην/ηα θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ ππνγξάθεη/νπλ ηo TEYΓ θαη ηα ινηπά 
έγγξαθα ηεο ππνβαιιφκελεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη/νπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ/ 
ηνπο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ (π.ρ. ΦΔΚ εθ-
πξνζψπεζεο, έηεξν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αληίζηνηρε πξάμε ηνπ Γηνηθεηη-
θνχ πκβνπιίνπ θιπ). 
            
  γ. Εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνζνζηνχ 2%, ήηνη 3.840,00€, επί ηνπ 
εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ησλ 192.000,00€ (24 κήλεο x 8.000 €), πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κίζζσζεο 2 εηώλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ 
ηελ ηηκή εθθίλεζεο (8.000 €) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1α ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
 
 3. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
ΣΔΤΓ, πνπ επηζχξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηε 
ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 
 
   α. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηε-
ιψο) ζην δηαγσληζκφ ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ.  
  
  β. Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θν-
ξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο 
ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθν-
ξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΗΗ έσο V. 
 
  γ. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο, ην/α νπνίν/α ππεξ-
βαίλεη/νπλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκ-
βαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ, φπνπ παξα-
ηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέ-
ξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξί-
δεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ/ηνπο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ην Μέξνο V, εθφζνλ είλαη 
ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. 
 
 4. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ ΣΔΤΓ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα : 
 
  α. Σo ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην/ηα εμνπζηνδν-
ηεκέλν/α πξνο ηνχην πξφζσπν/α ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
  β. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ηπρφλ ΣΔΤΓ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκ-
θσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξάγξαθσλ. 3β θαη 3γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
  γ. Καηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 10 ησλ Γεληθψλ Όξσλ 
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθηφο ησλ άιισλ, νθείιεη λα 
ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εμνπζηνδφηεζεο ηνπ/ησλ πξνζψ-
πνπ/σλ πνπ ζπκπιήξσζε/αλ θαη ππέβαιε/αλ ην ΣΔΤΓ.  
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  δ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ δη-
θαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη γηα ηα ηπρφλ ΣΔΤΓ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσ-
λα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξαγξάθσλ 2β, 2γ θαη 3β, 3γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 5. Λφγσ πνιπηππίαο ζηελ λνκηθή κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 
ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ θαηά ην λφκν δηθαηνινγεηηθψλ απφδεημεο ησλ 
πξναλαθεξζεηζψλ ηδηνηήησλ, πιεκκέιεηεο θαη ειιείςεηο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο, 
δελ ζπληζηνχλ απηνηειή ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
θαζφζνλ δίδεηαη πξνζεζκία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηε ζπκπιήξσζε – ππνβν-
ιή ηνπο. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, ε-
πνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε 
ή ζπκπιήξσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 
δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 
ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηη-
θψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 
 
 6. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο αηηεζεί ηελ παξνρή πξφζζε-
ησλ πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλήζεσλ, ην ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα δεηεζεί εγθαί-
ξσο, απαξάβαηα ην αξγφηεξν δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ ηελ πξνζεζκία πνπ νξί-
δεηαη γηα ηελ θαηάζεζε - παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 
(κε έγθαηξν αίηεκα), απηφ δελ ζα ιεθζεί ππφςε (άξζξν 60 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 
4412/16). Σν Τ/ΓΕΣ σο δηελεξγνχζα ην δηαγσληζκφ Μνλάδα, ζα παξάζρεη φιεο ηηο 
αηηνχκελεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 
νξηδφκελα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 
Υξφλνο θαη Σξφπνο Καηάξηηζεο - Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

 
 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέ-
ζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπ-
με απηή. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 
ππνβνιήο ηνπο, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθ-
ζνχλ, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο. 
 
 2. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο ηξφ-
πνπο: 
 
  α.  Καηαζέηνληαο απηήλ, απηνπξνζψπσο ή δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξν-
ζψπνπ ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 
 
  β. Απνζηέιινληαο απηήλ, ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 
ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη 
κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τ-
πεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 3.   Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ 
ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθ-
ζαζαλ ζην πξννξηζκφ ηνπο, έγθαηξα. Σν Σ/ΓΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε 
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εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ 
ηε ζπλνδεχνπλ. 
 
 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη: 
 
  α. ηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 
  β. Τπνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηα-
θήξπμε θαη θέξνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ ζρεηηθψο εμνπζηνδνηεζέληα θαηά θχιιν. 
 
        γ.  Γαθηπινγξαθεκέλεο ρσξίο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο, θιπ). 
 
  δ.  Γηα ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  ε. ε έλα εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν.  
 
 5. Ο εληαίνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη: 
 
  α.  Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο», φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3  ηνπ παξφληνο. 
 
  β.  Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξν-
ζθνξά». 
  
  γ. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» . 
 
 6. Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλν-
κηθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θέξνπλ 
θαη απηνί εμσηεξηθψο ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 
 
 7. Ο εληαίνο θάθεινο  πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη: 
 
  α. Σελ Δπσλπκία θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ Πξνζθέξνληνο ή ηηο Δπσ-
λπκίεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ εηαηξεηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο. 
 
  β. Σνλ Απνδέθηε: 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 
ΣΑΓΜΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ 
ΜΔΟΓΔΗΩΝ 227 – 231,ΣΚ 15561 
Τπεχζπλνο: Σ/ΓΔ/4ν ΓΡΑΦΔΗΟ  
 
  γ. Σηο ελδείμεηο: 
 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ 
ΜΗΘΩΖ - ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΩΝ ΚΤΛΗΚΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΔ» 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: «22 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019» 
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ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: (05/2019) 
ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 8. Κξηηήξηα Επηινγήο: 
 
  α.  Ζ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξα-
ζηεξηόηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε Πηζηνπνηεηηθφ 
/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξν-
ζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.   
 
     β.  Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ νηθνλνκη-
θψλ θνξέσλ, ζα απνδεηθλχεηαη κε:   
 
    (1) Σελ πξνζθφκηζε ρξνλνινγηθά επίθαηξσλ βεβαηψζεσλ α-
λαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρεί-
ξεζεο, πνπ δελ αθνξνχλ ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο ή θαηαζέζεηο, παξά κφλν ζε πη-
ζηψζεηο, σο απνδεηθηηθφ ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξείαο αληαπφθξηζεο ζηηο δαλεηαθέο 
ηεο ππνρξεψζεηο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψ-
ζεψλ ηεο, κε αλαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ, χςνπο ίζνπ ή αλψηεξνπ απφ ην 100% 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε παξνρήο έξγνπ ή επίθαηξνπ πη-
ζηνπνηεηηθνχ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ (άξζξν 75 παξά-
γξαθνο 3 ηνπ Ν. 4412/16), χςνπο ίζνπ ή αλψηεξνπ απφ ην 100% ηνπ πξνυπνιν-
γηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε παξνρήο έξγνπ, θαηαζέηνληαο παξάιιεια θαη 
Τ.Γ ηνπ Ν. 1599/86, φηη εθφζνλ αλαδεηρζεί αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ζα αλαλεψλεη απ-
ηφ (ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ) ζε εηήζηα 
βάζε κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη ηα 2 σο άλσ δηα-
δεπθηηθά ζηνηρεία θαη έλα εμ απηψλ δελ πιεξνί ηελ αληίζηνηρε απαίηεζε, απηφ δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζεσξείηαη φηη ε πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ-
πεξεζίαο, εθφζνλ ην δεχηεξν δηθαηνινγεηηθφ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ αληί-
ζηνηρε απαίηεζε.    
 
   (2) Γήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξ-
γαζηώλ θαη θαηά πεξίπησζε, ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξη-
νηήησλ, πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο 3 ηειεπηαίεο νηθνλνκη-
θέο ρξήζεηο (2016, 2017 θαη 2018) ή ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη 
θαη΄ ειάρηζην λα ππεξβαίλεη ηνλ εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ (192.000€) 
ηεο αλάζεζεο.  
 
   (3) Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ησλ νηθνλνκη-
θψλ θνξέσλ ζα απνδεηθλχεηαη, κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ απα-
ξάβαηα ίδηωλ ππεξεζηψλ θαη φρη παξεκθεξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηε-
ιεπηαία ηξηεηία (2016, 2017 θαη 2018), κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο ε-
κεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ απνδέθηε. 
 
   (4)  ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο παξερφλησλ ππε-
ξεζίεο, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα 
θάζε νίθν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Κνηλνπξαμία ή Έλσζε. 
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   (5) ρεηηθά κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ ππε-
ξεζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2016, 2017 θαη 2018), θάζε δηαγσληδφκελνο εί-
λαη ππνρξεσκέλνο, γηα ηελ απφδεημε ηνχηνπ, λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ: 
 
    (α) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Αλαζέηνπζεο Αξρέο Πηζηνπνη-
εηηθά εθδνζέληα ή ζεσξεζέληα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 
 
    (β) Δάλ ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ηδησηηθφο θν-
ξέαο, βεβαίσζε απηνχ ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, 
κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αιήζεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, 
ε θαιή εθηέιεζε ή αλαιφγσο ε θαιή πξφνδνο ηεο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαη ζα εμνπζηνδνηεί ηελ Τπεξεζία λα δηαζηαπξψζεη θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, ηα δεινχκελα απεπζείαο απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.   
 
  γ. Όια ηα παξαπάλω αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα θαηα-
ηεζνύλ θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο (άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/16) ζην θάθε-
ιν «Δηθαηνινγεηηθά Πξνζωξηλνύ Αλαδόρνπ». Δθφζνλ θαηαηεζνχλ λσξίηεξα, 
δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ δηα-
γσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε Καηεπζπληήξηα Οδεγία «23» ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ Κεθάιαην 2 παξάγξαθνο 2.1.  
 
 9. Ο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Τερληθή Πξνζθνξά» απαηηείηαη λα 
πεξηέρεη κειέηε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ-ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ζα 
πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίαο. Ο δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζέζεη κειέηε ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο, 
ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη:  
 
  α. Σν πξνζσπηθφ (αξηζκφο, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, βάξδηεο, ψ-
ξεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ). 
 
  β. Ζ κέζνδνο επφπηεπζεο θαη ειέγρνπ. 
 
  γ. Ζ δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο θαη ηνπ 
πεξηβάιινληα ρψξνπ. 
 
  δ. Σν ζχζηεκα απηνειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
 
  ε. Σα κέηξα πνπ ζα ιάβεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πα-
ξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
 
 10. ε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, φια ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 
 11. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε 
θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκη-
θψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ, φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 
 12. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηνπνζεηνχ- 
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ληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηηκέο), φπσο 
παξαθάησ: 
 
  α. Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα. 
 
  β. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, εληαίν, επί ησλ αξρηθψλ 
ηηκψλ ηνπ πίλαθα Δηδψλ κε Γηαηίκεζε (ηηκή εθθίλεζεο 3%), φπσο ε Πξνζζήθε 
«1/Β». 
 
 13. Πξνζθνξά, ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηε-
ηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλα-
ηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Πα-
ξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
 15.   Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπν-
ηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέ-
λε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξαθεί θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζη-
ζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 16. Ο δηαγσληδφκελνο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ δελ 
έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 
ηνπ Ν.4412/2016 ή εθφζνλ έρεη αθπξσζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απν-
δέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχ-
λαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο 
ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
 
 17. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δη-
θαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχ-
ληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ), είηε θαηά ηελ ελψπησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαδηθαζία είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο δηελεξγνχζαο ην δηαγσλη-
ζκφ Μνλάδαο (Σ/ΓΔ), κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλν-
ληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 
ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 
 18. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηα-
γξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε 
ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 91 ηνπ 
Ν.4412/2016).  
 

 19. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 20. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο δελ γίλν- 
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ληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 21. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξν-
θνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δη-
αγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζε-
κεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληί-
ζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινη-
πνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δη-
αβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπη-
ζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 22. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε δηελεξγνχζα ην 
δηαγσληζκφ Μνλάδα (Σ/ΓΔ), κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα 
δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππν-
βάιεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/16, κέζα ζε εχ-
ινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 7 εκέξεο απφ ηελ ε-
κεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπ-
θξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, 
ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
 
 23 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, ειαη-
ηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξν-
ζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξά-
θσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ ε-
πηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη 
ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ 
ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφ-
κν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπ-
θξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηε-
ξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηα-
θήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγ-
γξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 
 
 24. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άλη-
ζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξη-
ζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο. 
 
 25. Ζ δηελεξγνχζα ην δηαγσληζκφ Μνλάδα (Σ/ΓΔ), κπνξεί λα θαιεί εγ-
γξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 7 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπ-
ζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέ-
ηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα 
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έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε 
ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 
 
 26. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην δηαγσληζκφ 
απφ ην Σάγκα Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ – 4ν Γξαθείν, Σει. 2106552613 – 
2106552876. Τπεχζπλνο Αμθφο: Τπνινραγφο (Πεδηθνχ) Γεψξγηνο ίκνο. 
 
 27. Θα απνζηαιεί έγγξαθε απάληεζε ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο ή 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο 
(κέζσ fax ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλαθέξνληαο ην ζέκα ηνλ αξηζκφ 
ηεο Γηαθήξπμεο) εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο θαη εθφζνλ έρνπλ πα-
ξαζρεζεί έγθαηξα θαη έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (fax, e-mail). Ζ απνζηνιή ηεο 
έγγξαθεο απάληεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη 6 εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ ελαξθηήξηα εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 28. Αλαθέξεηαη φηη, απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε 
ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ 
κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέ-
ξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηνπ Σ/ΓΔ. 
Οη παξερφκελεο απφ ην Σ/ΓΔ δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πε-
ξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 29. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλί-
ζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ 
γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην δηαγσ-
ληζκφ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 
κελώλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ ζα α-
πνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 2. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ην Σ/ΓΔ 
ζα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, 20 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 
ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηά-
ζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε 10 εκέξεο θαη ζε θα-
ηαθαηηθή πεξίπησζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο, αλ απηέο 
δελ ηζρχνπλ θαη γηα ρξφλν πνπ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα ζπλερηζηεί κε φζνπο 
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 3. Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφ-
ζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

ΑΡΘΡΟ 6ν   
Απνζθξάγηζε – αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 1.  Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ:  
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  α. Παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο πνπ ππνβιήζεθαλ ή 
απεζηάιεζαλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Σ/ΓΔ θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκε-
λα ζην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
  β. ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ειέγρεη θαη’ αξρήλ ηελ εκπξφζεζκε θα-
ηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο θαη απνθιείεη φζνπο είλαη εθπξφζεζκνη, αξηζκεί 
θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο πεξηερφκελνπο 
ζε απηνχο ππνθαθέινπο.  
 
 2.  Ο δηαγσληζκφο βάζεη ηνπ Ν.4497/17, άξζξν 107 παξάγξαθνο 18 φ-
πσο απηφ ηξνπνπνίεζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/19, ζα δηεμαρζεί ζε ηξία (3) ζηάδηα,  φπσο παξαθάησ: 
 
  α.  1ν ΣΤΑΔΙΟ:  
 
   (1) Απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ 
θαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο – Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
   (2) Αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.  
 
   (3)  ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη 
ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ ν-
πνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε.  
 
   (4)  ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη 
ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, έθξηλε πιήξε 
θαη ζπληάζζεη εληαίν πξαθηηθφ ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ζπλνιηθά ε αμηνιφγεζε θαη 
ησλ 3 θαθέισλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο) 
θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ. ην ηκήκα εθείλν 
ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθν-
ξψλ, ζα γίλεηαη αλαθνξά κφλν ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκα-
ηνο θαζψο θαη ε έθπησζε επί ησλ εηδψλ, ρσξίο θακία επηπιένλ αμηνιφγεζε.   
 
   (5) Τπνβνιή ηνπ παξαπάλσ πξαθηηθνχ απφ ην Σ/ΓΔ, ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, κε έγγξαθν ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε γλψκε ηνπ επί ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
   (6) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη κία (1) απφθαζε κε ηελ επηθχ-
ξσζε ή κε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ θαθέισλ (δηθαηνινγε-
ηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο).  
 
  β. 2ν ΣΤΑΔΙΟ 
 
       (1)   Κιήζε ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είηε φπσο απ-
ηνί είραλ αξρηθά γίλεη απνδεθηνί είηε κε λένπο κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηελ απνδνρή 
ηπρφλ ελζηάζεσλ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνβιεπφκελε πξνθνξηθή πιεη-
νδνζία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ ηα ηειηθψο πξνζθεξφκελα κηζζψκαηα θαη 
πνζνζηά έθπησζεο. H δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί φπσο παξαθάησ:  
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    (α) Οη ππνςήθηνη πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζα ππν-
βάιινπλ επηθαηξνπνηεκέλε, πξνθνξηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα ζπλππνινγίδνπλ 
ην λέν κίζζσκα θαη ηελ εληαία έθπησζε γηα φια ηα είδε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο 
Πξνζζήθεο «1/Β» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
    (β) Σν βήκα γηα ηελ ππνβνιή λέαο νηθνλνκηθήο πξν-
ζθνξάο, νξίδεηαη αχμνλ ζηα δηαθόζηα επξώ (200€) (ή αθέξαηα πνιιαπιάζηα απ-
ηνχ) γηα ην κίζζσκα θαη αχμνλ ζε πνζνζηφ 2% (ή αθέξαηα πνιιαπιάζηα απηνχ) 
γηα ηελ έθπηωζε επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ηνπ ηηκνθαηα-
ιφγνπ ηεο Πξνζζήθεο «1/Β» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε 
ππνβαιιφκελε πξνζθνξά εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξεί λα είλαη κη-
θξφηεξε αλά θξηηήξην απφ ηελ πξνεγνχκελε. 
 
    (γ) Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε θχ-
θινπο δηαπξαγκαηεχζεσλ (1νο, 2νο , 3νο θνθ) βάζε ηνπ πξαθηηθνχ θαηάζεζεο ησλ 
αξρηθψλ θαθέισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, (ν πξψηνο αλαγξαθφκελνο ζην πξαθηηθφ 
θαηάζεζεο θαθέισλ δηαγσληζκνχ έρεη πξψηνο ην δηθαίσκα γηα ηελ ππνβνιή επη-
θαηξνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αθνινχζσο ν δεχηεξνο, θνθ). 
 
    (δ) ην ηέινο θάζε θχθινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα ζπ-
ληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαηάζηαζε πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ θαη 
βαζκνινγίαο ζπκκεηερφλησλ, ε νπνία θαη ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηηο ζπκκεηέ-
ρνπζεο εηαηξείεο. 
 
    (ε) Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εθφζνλ ππάξμεη θχθινο 
δηαπξαγκαηεχζεσλ ρσξίο ηελ ππνβνιή λέαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 
   (2)  Καηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην «Πξαθηηθφ 
πιεηνδνηηθψλ πξνζθνξψλ», ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Πα-
ξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 
ηνπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). 
 
        (3) Τπνβνιή ηνπ παξαπάλσ πξαθηηθνχ απφ ην Σ/ΓΔ ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, κε έγγξαθν ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε γλψκε ηνπ επί ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ  
 
    (4) Έθδνζε απφθαζεο αλάδεημεο πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ 
ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλαζέηνπ-
ζαο Αξρήο, θαη θιήζε απηνχ γηα θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο 10 
εκεξψλ. 
 
  γ. 3ν ΣΤΑΔΙΟ 
 
   (1) Απνζθξάγηζε – αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ θαη θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε «Πξαθηηθφ απν-
ζθξάγηζεο - αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», ην νπνίν π-
πνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηα-
γσληζκνχ). 
 
    (2) Τπνβνιή ηνπ παξαπάλσ πξαθηηθνχ απφ ην Σ/ΓΔ, ζηελ 
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Αλαζέηνπζα Αξρή, κε έγγξαθν ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε γλψκε ηνπ επί ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη έθδνζε α-
πφθαζεο θαηαθύξωζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016 ην απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία (απφθαζε) θνηλνπνηείηαη ζε θάζε πξν-
ζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, καδί κε αληίγξαθα φισλ ησλ πξαθηη-
θψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εθηόο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν  
 
 3. Κνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ 3νπ ζηαδίνπ, ζηνλ αλά-
δνρν θαη θιήζε απηνχ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
 
 4. Γηθαίσκα έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/16 θαηά ησλ απν-
θάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έρνπλ κφλν νη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ή νη απνθιεηζζέληεο απ’ απηφ. Οη ελζηάζεηο 
ζπληάζζνληαη πάληνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαηαηίζεληαη εγγξάθσο ζην πξσ-
ηφθνιιν ηεο δηελεξγνχζαο ην δηαγσληζκφ Μνλάδαο (Σ/ΓΔ) θαη δηαβηβάδνληαη απ-
ζεκεξφλ απφ ην Σ/ΓΔ, ζηελ νξηζζείζα απφ ην Σ/ΓΔ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, γηα έιεγρν θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ. 
 
    5. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελ-
ζηάζεσλ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηεο δηελεξγνχζαο ην δηαγσληζκφ Μνλάδαο 
(Σ/ΓΔ) ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ή 
απνθιείζηεθαλ απφ απηφ.  
 
 6 Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλν-
ιν ησλ Τπεξεζηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφ-
κελα ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 7  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αί-
ξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδε-
θηεο. 
 
 8. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξα-
θα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016 (δη-
θαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιή-
ζεθαλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 
10 εκεξψλ αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα ν-
πνία πξνθχπηεη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 
ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θα-
λέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
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πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηώλεηαη. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν  

Κξηηήξηα Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο - Βαζκνιφγεζεο Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ  
 

 1. Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα κφξηα πνπ αληηζηνη-
ρνχλ ζε απηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016, 
είλαη ηα παξαθάησ: 
 
  α. Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα αλαγφκελν ζηε κνλάδα 
(ζ1), κφξηα 40(Κ1=0,4). Ζ πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν κεληαίν κίζζσκα ζα ιάβεη 
ζπληειεζηή ζ1=1. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο, ζα ιάβνπλ ζπληειεζηή κεησκέλν α-
λαινγηθά. Σν ζηαζεξφ κεληαίν κίζζσκα εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη ζην πνζό ηωλ 
νθηώ ρηιηάδωλ επξώ (8.000 €). 
 
  β. Σν εληαίν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, επί ησλ εηδψλ Δπ-
ξείαο Καηαλάισζεο ηνπ πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο «1/Β» αλαγφκελν ζηε κνλάδα 
(ζ2), κφξηα 60 (Κ2=0,6). Απφ ηα παξαπάλσ, 60 κφξηα ζα ιάβεη ε πξνζθνξά κε ηε 
κεγαιχηεξε έθπησζε, εληαία γηα φια ηα είδε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ. Οη ππφινηπεο 
πξνζθνξέο ζα ιάβνπλ ζπληειεζηή ζ2 αλαινγηθά κεησκέλν. Σν εληαίν πξνζθεξφ-
κελν πνζνζηφ εθθίλεζεο θαζνξίδεηαη ζε 3%. 
 
  γ. Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα 
κε ηνλ ηχπν U=ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 φπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξη-
ηεξίνπ αλάζεζεο «Κλ». Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ππνινγίδεηαη απηφλνκα κε βά-
ζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηα κφξηα, θαη ηελ ιε-
θηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην. Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη 
εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην 
«U». 
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 1α, 1β θαη 1γ ηνπ πα-
ξφληνο άξζξνπ, ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ μερσξηζηφ θάθειν ηεο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».   
 

ΑΡΘΡΟ 8ν  
Πξνζθεξφκελεο Σηκέο 

 
 1. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζε επξψ θαη λα ζπκπεξηιακβά-
λεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο, εληαίν γηα φια ηα είδε ηνπ πίλαθα ηεο Πξν-
ζζήθεο «1/Β». 
 
 2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νη-
θνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δε-
ηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
 3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφ-
κελε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΑΡΘΡΟ 9ν 

Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ 
 

 1. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
φξγαλν (Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ) κε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηα 
θαησηέξσ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016: 
 
  α. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθν-
ξά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
  β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκ-
βαζεο θαη δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα ηε 
καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, 
ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ 
ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν 
Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ1 (3ν ηάδην Γηαγσληζκνχ) 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Σ/ΓΔ ζα εηδνπνηήζεη εγ-
γξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσ-
ξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 10 εκεξώλ (Ν. 4605/19) θαη ζε θάθειν κε ζή-
καλζε «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχ-
ληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θά-
πνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 
 
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 παξάγξαθν 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 24εο Οθησβξίνπ  2008.  
 
   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 
2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλν-
κηθνχ θνξέα. 
 

   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηη-
θά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηή-
ησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2803/ 2000 (Α· 
48). 
 
   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξν 

                                                 
1
 Ν.4412/16, άξζξα 80 θαη 103 
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κνθξαηηθέο 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 απ-
ηήο. 
 
   (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 Οθησ-
βξίνπ 2005.  
 
   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπ-
ιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011. 
 
   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, αλαθν-
ξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλν ηνπο εξ-
γαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
 
  δ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικα-
ηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ/ Βηνκερα-
ληθνχ/Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνη-
λνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ν.3419/05, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη εμαθν-
ινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο σο άλσ έγ-
γξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ 
ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή 
άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 
  ε. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο, θα-
ζψο θαη αξηζκφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ επίζεκε θξαηηθή αξ-
ρή).  
  
  ζη. Σέινο, ζχκθσλα κε ην Αξ.Πξση: ΔΞ12161-2018/10001/10-01-
2018/ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο /Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα, κέρξη ηελ νιν-
θιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-
ΔΠΔ, νη εκπιεθφκελνη ζηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 
κε ππαγσγήο ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 
(πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο), απαηηεί-
ηαη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (Ν. 4605/19). 
 
 2. Τα νξηδόκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 8 ηεο 
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 παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ν  
Αλαθνίλσζε Καηαθχξσζεο – Αλάζεζεο – Καηάξηηζε χκβαζεο 

 
 1. Σν Σ/ΓΔ σο δηελεξγνχζα ην δηαγσληζκφ Μνλάδα, θνηλνπνηεί ακέζσο 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθα-
ζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ 
έρεη απνθιεηζζεί νξηζηηθά, εθηόο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν 
ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Ζ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ην 
Σ/ΓΔ δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ δελ έρνπλ απνθιεη-
ζζεί νξηζηηθά. 
 
 2.  Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο\θαηα-
θχξσζεο, πξνζθαιείηαη ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, λα πξνζέι-
ζεη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο  
 
  α. Σελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 
 
  β. Αληίγξαθν Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ. 
 
 3. Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ρσξίο ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο 
Αλάδνρνο λα παξνπζηαζζεί, ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα απνθαζίζεη ηελ θαηάπησζε ππέξ ηνπ Τ-
πνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. Με 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο αλάιεςεο εξγαζίαο απφ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ππν-
γξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν θσιχεηαη ε ζχλαςε απηήο. 
 
 4. Με ηελ έγγξαθε αλαθνίλσζε ζηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 
ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν 
ραξαθηήξα. 
 
 5. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ 
νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε 
ζχκβαζε. Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη 
ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζ’ απηφλ. 
 
 6. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, θάζε 
άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφ-
θαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 

 7. Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο Τπε-
ξεζίαο, νπσζδήπνηε φκσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 281 ηνπ Ν. 4412/ 
2016. 
 
 8. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ  
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πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, ε ηξν-
πνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ 
νηθνλνκηθή εμνπζία.  
 
 9. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
 
  α. Παξαιεθζνχλ νξηζηηθά νη ππεξεζίεο. 
 
  β. Γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπ-
κέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
 
  γ. Δθπιεξσζνχλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκ-
βαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηε ζχκβαζε. 
 
 10. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα αθφκε έλα (1) εμάκελν, κε ηελ ζχκ-
θσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Έλαξμε ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο απφ ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν κέξε. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ν 
Δγγπήζεηο 

 
 1. O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη εληφο 20 εκεξψλ, απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ζην Σ/ΓΔ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζν-
ζηφ 5%, επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ φπσο απηά ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ πξνθνξηθή πιεηνδνζία θαη ηελ ηειηθή 
θαηαθχξσζε. 
 
 2. Όιεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άι-
ια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-
ζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Ζ 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κε-
ηάθξαζή ηεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο με-
λφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ Διιεληθή, ε 
κεηάθξαζε ηνπ ζηελ Διιεληθή ζα ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. 
 
 3. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πη-
ζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά 
απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα 
κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα 
νθεηιή). 
 
 4. Πεξηερφκελν θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζψο θαη 
ιεπηνκέξεηεο θαηάζεζεο θαη επηζηξνθήο ησλ, φπσο ηζρχνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ-
ζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 
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 ΑΡΘΡΟ 13ν  
Δπηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ – Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε 1ε έσο 5ε ηνπ 
ηδίνπ κήλα, ζηελ Γηαρείξηζε Δζσηεξηθνχ ηνπ ΚΣΑ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φ-
ξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ 
ΦΠΑ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηαηηκεκέλα πξντφληα 
θαπλνχ, ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 1%. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχ-
ηαη λα απνδίδεη ζηελ Τπεξεζία, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφκε-
λνπ κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ απφδνζε ζα 
γίλεηαη κε βάζε θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαη ζηηο νπνίεο ζα 
εκθαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θίλεζεο 
«Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ δεηγ-
καηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα δειηία 
«Ε».  
 
 3. Ο Αλάδνρνο, επηβαξχλεηαη επηπιένλ: 
 
  α.  Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Παξέ-
ρνληα ηηο ππεξεζίεο Αλαδφρνπ. 
 
  β.  Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε επη-
βάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν 
πξνζθέξσλ, επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ν  
Κήξπμε Αλαδφρνπ σο Δθπηψηνπ – Κπξψζεηο 

 
 1. Ο Αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ν-
ξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία. Δπίζεο, 
ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νη-
θνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 
(επηηξνπή ειέγρνπ ζχκβαζεο) εθφζνλ δελ πξνζέιζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα αλα-
ιάβεη εξγαζία εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Πα-
ξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή δελ αλαπιε-
ξψλεη εγθαίξσο ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα εξγάδεηαη ζηαζεξά ν απαηηνχκελνο απφ 
ηε δηαθήξπμε αξηζκφο, αθνχ θιεζεί πξψηα γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 203 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 2. Δπίζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκ-
βαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα 
ηελ νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 
ζύκβαζεο,, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαηηθήο λνκν-
ζεζίαο, ακνηβψλ, σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ πγηεηλήο, απνδεκηψζε-
σλ θφξσλ θιπ, ή εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αζεηεί ηηο ζπκβαηηθέο 
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ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπ επηβιεζεί γηα πέκπηε θνξά ε ίδηα πνηληθή ξήηξα. Δπίζεο 
ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηα-
ρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο 
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη  εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδί-
θεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 
 
 3. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ α-
λάζεζε ή απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ 
απαζρνιήζεθε κε επζχλε ηνπ T/ΓΔ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλψηεξεο  βίαο θαηά ην άξζξν 204 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
 4. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε, 
κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο ε-
κεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο ν-
πνίαο, νπδεκία εξγαζία γίλεηαη δεθηή. 
 
 5. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκ-
βαζεο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 
παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4412/2016, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χ-
ζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Δπηηξνπή ειέγρνπ ζχκβαζεο) 
ηνπ Σ/ΓΔ. 
 
 6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, φπσο 
παξαπάλσ, o αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο 
βάξνο ηνπ Σ/ΓΔ, απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ παξα-
ιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκ-
βαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 
 
  α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή 
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ εγγξάθσο 
απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζύκβαζεο ηνπ Σ/ΓΔ. 
 
  β. Δάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσ-
ηέξσ, εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ 
Σ/ΓΔ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζύκβαζεο, νη πξνβιεπφ-
κελεο θπξψζεηο. 
 

 8. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ – πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή 
ειέγρνπ ζύκβαζεο, ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ελεξγψληαο είηε απηεπάγ-
γειηα απφ δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο Γηνίθε-
ζεο ηνπ Σ/ΓΔ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή επηζήκαλζε ηεο παξάβα-
ζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ Σ/ΓΔ. 
 
 9. ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά 

ΑΔΑ: ΨΞ646-ΦΓ1



A - 20 
 

./. 

 ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
 10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 
απηφο κπνξεί λα θαηαζέζεη έλζηαζε θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθα-
ζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (επηηξνπή ελζηάζεσλ). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθε-
ηηθή πξνζθπγή. 
 
 11. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή ε-
μαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ζπλαιιαγή ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ 
απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 
  

ΑΡΘΡΟ 15ν  
Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο 

 
 1. Οη ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο δηελεξγνχζαο ην 
δηαγσληζκφ Μνλάδαο (Σ/ΓΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
 2. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο κε ηειενκνηνηππία (FAX), απφ 
ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν αλ 
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (FAX), ε ππνβνιή επηβεβαησηηθνχ πξσ-
ηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ν  
Αλσηέξα βία 

          
 ε φζεο πεξηπηψζεηο ν αλάδνρνο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλα-
κίαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο 
κέζα ζε 20 εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία θαη λα πξνζθνκίζεη ηα α-
παξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΑΡΘΡΟ  17ν  
Γιψζζα  Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ 

 
 1. ηηο πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ' απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά 
φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκε-
ηνρή ζ' απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο 
πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα α-
πνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
 
 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν 
αλάδνρνο ζην Σ/ΓΔ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ ε-
πίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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ΑΡΘΡΟ  18ν  
Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ 

 
 1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 
(ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ' απηήλ) κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ 
αλαδφρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκε-
λεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζε-
σλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη' αξρήλ, αλε-
μαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ρεκα-
ηηζκνχ, πξνο ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ζ 
Γηνίθεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ρεκαηηζκνχ, απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ 
ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
2672/1998. Δάλ ε Γηνίθεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ρεκαηηζκνχ, δελ εθδψζεη απφθα-
ζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν πξνκε-
ζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε απηή, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχ-
ηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε έξγνπ ή 
ζα ζρεηίδεηαη κ' απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχε-
ηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε  αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  19ν 
Αζθαιηζηηθή Κάιπςε 

 
 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο πνπ θαιχπηεη ζε πνζφ 
ηνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000 €) γηα πξφθιεζε δεκηψλ αλά ζπκβάλ 
θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000 €) γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή απψιεηα 
δσήο. Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ πνζψλ, θαη' αλαινγία, δελ ζα ππνιείπεηαη ηνπ 
πνζνχ ίζνπ κε ην κηζφ (50 %) ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθή-
ξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  20ν  
Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

 

 1. Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε 
θακία πεξίπησζε, δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νη-
θεία (θιαδηθή) πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (..Δ.) ή Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο 
(Γ.Α.), ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη α-
ζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (N.1568/1985, Φ.Δ.Κ. 177/Α/18-10-1985 ηεο ειιεληθήο 
λνκνζεζίαο) θιπ θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο, ππν-
ρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα. 
 

 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφ-
λεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ ε-
μνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 
 
 3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππεξεζηαθή 
απφ ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα ηπγράλεη ν κνλαδηθφο 
εξγνδφηεο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά, φιεο ηηο, απφ ηε 
ζχκβαζε εξγαζίαο θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο, ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο 
θαη πνηληθέο. 
 
 4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξν-
ζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηα-
ζηάζεηο ηνπ ΓΔ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, 
θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔ, πνπ ζα πξνθιε-
ζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκα-
ηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη 
αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε. 
 
  5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξν-
ζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΔ θαη ηξίησλ, θαηά ηελ ε-
θηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη  πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο 
ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέ-
ιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 6. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ πιη-
θψλ, κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, θιπ. πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο πνπ έ-
ρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ θαη 
λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Οη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηά-
ζεηο (απνζήθεπζε πιηθψλ  θιπ.), γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα δεκηνπξγεζνχλ 
κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη θαη επη-
ηξέςεη ην Σ/ΓΔ. 
 
 7. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα 
απνκαθξχλεη απφ ην ΓΔ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, εξγαιεία, 
κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 
κεραλεκάησλ θιπ. θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ πα-
ξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ηνπ ρψξνπ ηνπ ΓΔ. 
 
 8. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο ζή-
καλζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη. 
 
 9. Ζ απνζήθεπζε ησλ εχθιεθησλ πξντφλησλ ζα απνηειεί αληηθείκελν έγ-
γξαθεο αίηεζεο άδεηαο πξνο ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΓΔ. Γηα ηελ απν-
ηξνπή θάζε θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ν αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ. 
 
 10. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα αθαη-
ξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζην ΓΔ, αθφκε θη αλ είλαη απνδεδεηγ-
κέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ ηνπ ΓΔ, πνπ δελ ην α-
θνξνχλ άκεζα. 

 
 11. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ ππε-
ξεζηψλ ηνπ, ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ θνξέσλ (π.ρ. 
κεηαθνξηθά κέζα). 

ΑΔΑ: ΨΞ646-ΦΓ1



A - 23 
 

./. 

 12. Γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέ- 
λνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, 
θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά πιηθά, εμνπιηζκφ θιπ., πνπ ζα ζπλν-
δεχνληαη απφ αληίζηνηρα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απν-
δεηθλχεηαη φηη, ηα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξν-
δηαγξαθέο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη δείγκαηα ή πη-
ζηνπνηεηηθά νξηζκέλσλ εηδηθψλ πιηθψλ ή κεραλεκάησλ. 
 
 13. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ θαηά 
ηελ θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε 
ηα εγθξηζέληα δείγκαηα. Θα κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα πιηθά ή κεραλήκαηα γηα εξ-
γαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέ-
ξεζε πξνθχπηεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ ηνλ αλάδνρν, απφξξηςή 
ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ επηβαξχλνπλ ηνλ αλά-
δνρν. 
 
 14. Ο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπ-
ζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Σ/ΓΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ  21ν  
Δκπηζηεπηηθφηεηα 

 
 1. Ο Αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα 
ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη 
ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη.  
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή, θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ αλαδφρνπ. 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 πιε-
ξνθνξίεο, ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ 
βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο 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. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπη-
ζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή 
ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ε-
πηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  22ν  
Λνηπέο δηαηάμεηο 

 
 1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε 
απηή, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, δηέλεμε 
πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν 
Αλάδνρνο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηά- 
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μεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη νη δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη 
ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 
θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 
ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη, γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπν-
ξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο, γηα πεξαηηέξσ 
βειηίσζε ησλ φξσλ πξνζθνξάο, κε ηνλ ππνςήθην ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζα εί-
λαη πιήξεο θαη ζα θξηζεί σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, κνλνκεξψο 
θαη αδεκίσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο 
θαη ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο ή νξηζηηθήο δηάιπζήο 
ηεο. 
 
 5. Τν Τ/ΓΕΣ, ωο δηελεξγνύζα ην δηαγωληζκό Μνλάδα, λα νξίζεη ε-
γθαίξωο ηηο παξαθάηω Επηηξνπέο :  
 
        α. Απνζθξάγηζεο – αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ηνπ ζέκαηνο.  
 
        β. Ειέγρνπ ελζηάζεωλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ζην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 
4412/16.  
 
Αθξηβέο αληίγξαθν  Τπηγνο Ησάλλεο νπξβάο 
  Τδθηεο 
   
   
Γεψξγηνο Παιαηνιφγνο   
     ΜΤ Βαζ. Α’   
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Φχιιν πκκφξθσζεο (Τπφδεηγκα) 
«2» Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο (Τπφδεηγκα). 
«3» Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (Τπφδεηγκα)  
«4» Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο     
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

(Τπόδειγμα) 
 

 

Παπαηήπηζη: 
Ο ενδιαθεπόμενορ θα ππέπει ζηη ζηήλη "ςμθωνία - Πποηάζειρ" να αναγπάθει 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ηη λέξη «ΣΥΜΦΩΝΩ». ε πεπίπηωζη πος δεν ζςμθωνεί ζε κάηι 
θα αναγπάθει ηοςρ λόγοςρ λεπηομεπώρ. 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο  Τπηγορ Θεμιζηοκλήρ Γπςμπίπηρ 
  Δπσήρ 
   
   
Γεώπγιορ Παλαιολόγορ   
     ΜΤ Βαθ. Α’   

 

                                                                ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
                                                                YΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ«ΘΗΔΑ» 
                                                                ΓΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                                                                ΣΜΗΜΑ Ι 
                                                                 24  Ιοςλ 19 

ΠΡΟΘΗΚΗ  «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»   
  ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/71/158179/.9365 

Α/Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΜΦΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

1 «Α» (Γενικοί Όποι)  

2 «Β» (Διδικοί Όποι)  
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ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
(Τπόδεηγκα) 

Ολνκαζία Σξάπεδαο.......…………………………..  

Καηάζηεκα………………………………………….. 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ fax)                                      Ζκεξνκελία έθδνζεο................ 

…………………………………                                       ΔΤΡΩ.........…....………………. 

 (Οδόο-Αξηζκόο-Σει) 

 
ΠΡΟ: Πιήξε ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπωλπκία –Γηεύζπλζε)……………… 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ .............. ΔΤΡΩ............................ 

 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη δηδήζεωο µέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ 3.840,00 ΔΤΡΩ 
(ηξηώλ ρηιηάδωλ νθηαθνζίωλ ζαξάληα επξώ)  ππέξ ηεο 
εηαηξείαο…....................................................... 
Γ/λζε …..…………………………………………………., δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό  γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο: “ Μίζζωζε – εθκεηάιιεπζε ηωλ θπιηθείωλ ηνπ ΓΔ” ζύκθωλα κε ηελ 

ππ. Αξηζκ. 05/2019 Γηαθήξπμή  ζαο. 

 Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω 
δηαγωληζκό, απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν 
ηζρύνο ηεο. 
 
 Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε 
δήιωζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
 ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα 
ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 
 Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ……………………………………… 
 
(ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
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Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 
πξνζθνξάο, όπωο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 
 Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
 
Παξαηήξεζε 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξωκέλε ζύκθωλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην 
άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Αθξηβέο αληίγξαθν  Τπηγνο Θεκηζηνθιήο Γξπκπίξεο 
  Δπρήο 
   
   
Γεώξγηνο Παιαηνιόγνο   
     ΜΤ Βαζ. Α’   
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ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

(Τπόδεηγκα) 

Ολνκαζία Σξάπεδαο.......…………………………..  

Καηάζηεκα………………………………………….. 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ fax)                                      Hκεξνκελία έθδνζεο................ 

…………………………………                                       ΔΤΡΩ.........…....………………. 

 (Οδόο-Αξηζκόο-Σει) 

ΠΡΟ: Πιήξε ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπσλπκία-Γηεύζπλζε)…… 

 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ..........… ΔΤΡΩ…………...... 
 
 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ .……………. (θαη 
νινγξάθσο) …………………………. ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή 
καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο …………………………………………………… 
Γ/λζε……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ ησλ 
όξσλ ηεο κε αξηζκό …..…… ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε “ Μίζζσζε – 
εθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΓΔ” (αξ. δηαθ/μεο 05/2019) γηα θάιπςε αλαγθώλ 
ηνπ ……………….. θαη ην νπνίν πνζό θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
………………….. ΔΤΡΩ. 
 
 Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε 
δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 Η παξνύζα εγγύεζή καο, αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληη ζαο 
θακία ηζρύ. 
 
 Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ 
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ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 

Παξαηήξεζε 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν  Τπηγνο Θεκηζηνθιήο Γξπκπίξεο 
  Δπρήο 
   
   
Γεώξγηνο Παιαηνιόγνο   
     ΜΤ Βαζ. Α’   
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ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 

 

1.    Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινύλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ηνπ 
(ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ». 

 
2.    Γηεπθξηλίδεηαη  όηη  νη  απαηηνύκελεο  θαηά  ηα  αλσηέξσ  ππεύζπλεο 

δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ., ΟΔ. θαη ΔΔ θαζώο θαη ηνλ Πξόεδξν, Γηεπζύλνληα 
ύκβνπιν ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από 
απηνύο. 

 
3.    Δπίζεο,   λνκηκνπνηεηηθά   έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο   γηα   ηελ 

απόδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ 
εθπξνζώπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 
α.    Γηα  Ημεδαπά   νομικά  ππόζωπα   κε   ηε  κνξθή   Αλσλύκνπ 

Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΕΠΕ): 
 
 
 
 

 
αξκόδηα Αξρή. 

(1)   ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 
(2)   ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
 
(3)   Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν από ηελ 
 
(4)   Βεβαίσζε  ηεο  αξκόδηαο  θαηά  πεξίπησζε  δηνηθεηηθήο  ή

δηθαζηηθήο Αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηνύ. 

 
(5)  Πξαθηηθό απόθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 

 
β.    Γηα  Ημεδαπά  νομικά  ππόζωπα  κε  ηε  κνξθή  πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ): 
 

(1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ  ζύζηαζεο  ηεο  εηαηξείαο  θαη  όισλ  ησλ  ηξνπνπνηήζεσλ  απηνύ, 
θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 

 
(2)   Πηζηνπνηεηηθό   πεξί   κεηαβνιώλ   ηεο   εηαηξείαο   από   ηελ 

αξκόδηα Αξρή. 
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γ.    Γηα αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 
 

 

 (1) Αλάινγα  κε  ηε  κνξθή  ηνπο,  αληίζηνηρα  λνκηκνπνηε-
ηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ ππν-
παξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο ηεο 
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε ζύζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπόκελα κεηξώα εηαηξηώλ θαη ην ηειεπηαίν 
ζε ηζρύ θαηαζηαηηθό, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνύληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνύο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 
 (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 

θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη: 

 
  (α)    Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθό. 
 
  (β) Ο Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθό λνκηκνπνηεηηθό  

όξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 

δ.     Σςνεηαιπιζμοί: 
 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ ηνλ 
Πξόεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηόλ. 

 
 ε.  Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά: 
 

   (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην 
 θά ζ ε  κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία. 

 
 (2)    Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  ππνγεγξακ-

κέλεο ππνρξεσηηθά  από  όια  ηα  κέιε  απηήο  ή  από  εθπξόζσπό  ηνπο,  εμνπζην-
δνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν  εξ-
γαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη 
ηνπ Σ/ΓΔ θαη ην πξόζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη.  ηελ  πξνζθνξά 
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

1η:   ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή νξηζκέλα 
από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ ζην ζύλνιό ηνπο 
όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνύλ 
κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ή, 
ζηα θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεύζπλε δήισζε, 
κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο 
ρώξαο ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο 
Πξνκεζεπηήο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η Έλνξθε απηή Βεβαίσζε 

 

 

./.
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ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη 
λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο εληόο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ Καηάθύ-
ξσζεο». 
 

2η:     Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών: 
 
 α. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλν-
πξαμίαο επζύλεηαη εηο νιόθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο ηνπ 
ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο. 

 
 β. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αλσ-
ηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξόλν 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε 
νιόθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. 
 
 γ.  Δάλ   ε   παξαπάλσ   αληθαλόηεηα   πξνθύςεη   θαηά   ηνλ   ρξόλν εθηέ-
ιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. Σα ππόινηπα κέιε 
ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηώλ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν  Τπηγνο Θεκηζηνθιήο Γξπκπίξεο 
  Δπρήο 
   
   
Γεώξγηνο Παιαηνιόγνο   
     ΜΤ Βαζ. Α’   
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 ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 ΤΠΟΣΖΡΗΞH ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ» 

 ΓΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

 ΣΜΖΜΑ Η 

 24  Ηνπι 19 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «B» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600.163/71/158179/.9365  

 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ANOIKTOY ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ ΣOY ΓΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 1

Ο  

Πεξηγξαθή – Αληηθείκελν χκβαζεο 

 
 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηε κίζζσζε - αλάζεζε ηεο εθκεηάι-
ιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΓΔ κε κεληαίν κίζζσκα, φπσο  θαζνξίδεηαη ζην 5

ν
 άξ-

ζξν ηεο παξνχζαο. Ηζρχεη γηα δύο (2) έηη απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ, κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο γηα  άιιν έλα (1) εμάκελν, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκ-
βαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο  

Σφπνο – Υξφλνο Γηαγσληζκνχ 
 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Σ/ΓΔ, ηελ 24 επηεκβξίνπ 2019, εκέξα 

Σξίηε  θαη ψξα: 11:00, σο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο, κε κριηήριο καηακύ- 

ρωζης – ανάθεζης ηης ζύμβαζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική 

άποψη προζθορά, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, κεηά ηελ απνζθξά-
γηζε απηψλ θαη ζε δεχηεξν ρξφλν, ζα αθνινπζήζεη πξνθνξηθή πιεηνδνζία γηα ηελ 
νξηζηηθή δηακφξθσζε ηφζν ησλ ηειηθψλ κηζζσκάησλ φζν θαη ησλ ηειηθψλ πν-
ζνζηψλ έθπησζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο  

Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνχ 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα  
γηα ηελ ππεξεζία, ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο  

Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ 
 

 1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξί αχμεζεο 
ησλ θάζε θχζεσλ δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ 
θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ. 
 

 2. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ είλαη δπλαηή, κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε  
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ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κηα (1) θνξά εηεζίσο, κεηά απφ 
αίηεζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ δηθαηνινγεηηθψλ αχμεζεο 
ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ απφ αξκφδηα ππεξεζία (Τπ. Αλάπηπμεο/Γλζε Δκ-
πνξίνπ – Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θιπ.)  
 
 3. Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ζηελ αίηεζε αλαπξνζαξκνγήο ζα δίδεηαη απφ ηελ Α-
λαζέηνπζα Αξρή θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ Γείθηε 
Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
 
 4. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ πξνο ηα πάλσ κε κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ιεη-
ηνπξγίαο ζην εμππεξεηνχκελν πξνζσπηθφ απνθιείεηαη θαη δελ επηηξέπεηαη γηα θα-
λέλα ιφγν. 

 
ΑΡΘΡΟ 5

Ο 

Καηαβνιή Μηζζψκαηνο 

 
 1. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην κεληαίν κίζζσκα πνπ ζα 
πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ. Σν κίζζσκα λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 
ΚΣΑ, αξκφδηα Γηαρείξηζε Δζσηεξηθνχ κε IBAN:GR7101000 24000000 002320 
0983.  
 
 2. Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ 
ΦΠΑ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηαηηκεκέλα πξντφληα 
θαπλνχ, ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, πνζνζηφ 1%. Ο αλάδνρνο ππνρξε- 
νχηαη λα απνδίδεη ζηελ Τπεξεζία, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφ-
κελνπ κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ απφδνζε 
ζα γίλεηαη κε βάζε θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαη ζηηο νπνίεο 
ζα εκθαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θί-
λεζεο «Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηά-
ζεσλ δεηγκαηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα 
δειηία «Ε».  
 
 3. Οη απνδείμεηο ιηαληθήο ηνπ αλαδφρνπ ζα δχλαηαη πεξηνδηθψο λα ειέγ- 
ρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηνλ έιεγρν 
ηήξεζεο ησλ ηηκψλ. 
 
 4. Γηα ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ ππεξεζία ν κηζζσηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6

ν
  

Δίδε θαη ηηκέο πψιεζήο ηνπο 
 

 1. Σα είδε πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηα θπιηθεία  πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά 
ζηελ Πξνζζήθε «1/Β». Οη ηηκέο πψιεζήο ηνπο ζα είλαη νη θαζνξηζκέλεο κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρε- 
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ηηθήο ζχκβαζεο ή θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηε-
ηα θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γθζεο ηνπ Σ/ΓΔ: 
 
  α. ηξνγγπινπνίεζεο ησλ ηηκψλ γηα ιφγνπο πξαθηηθήο δηεπθφιπλζεο 
ησλ ζπλαιιαγψλ (πρ. ηηκή είδνπο 0,53 € ζα δχλαηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 0,55 € ή 
αληίζηνηρα ηηκή είδνπο ζηα 1,02 € ζα δχλαηαη λα δηακνξθσζεί ζην 1 €). 
 
  β. Πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη άιισλ εηδψλ, πιένλ ησλ εηδψλ 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Β», φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 
Πξνζζήθε «2/Β». 

 
ΑΡΘΡΟ 7

Ο
 

Υψξνη – Τπνδνκή 

 
 1. Απφ ην Σ/ΓΔ  θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη 
απφ ηνλ αλάδνρν, δηαηίζεληαη νη παξαθάησ ππάξρνληεο ρψξνη θαη νη θνηλφρξεζηεο 
δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο - χδξεπζεο, φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Σνπ Κπιηθείνπ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ Κηηξίνπ ΓΔΔΘΑ-ΓΔ, κε επηθάλεηα 
20 η.κ. 
 
  β. Σνπ Κπιηθείνπ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Κηηξίνπ ΓΔΔΘΑ-ΓΔ, κε 
επηθάλεηα 13 η.κ. 
 
  γ. Σνπ Κέληξνπ Φπραγσγίαο Μνλάδνο κε επηθάλεηα 202 η.κ. 
 
  δ. Σνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΠΠ κε επηθάλεηα 10 η.κ. 
 
 2. Ο κηζζσηήο λα δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ αξκφδησλ Οξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
 3. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηξαηησηηθνχ θαη Πνιηηηθνχ πξνζσ-
πηθνχ θαζψο θαη ησλ επηζθεπηψλ ν αλάδνρνο λα θαηαζθεπάζεη δχν (2) λέα θπιη-
θεία κε δηθά ηνπ έμνδα, φπσο παξαθάησ: 
 

  α. ηε λφηηα γσλία ηεο Νέαο Πηέξπγαο ηνπ ΓΔ (πιεζίνλ εηζφδνπ 
Λέζρεο), εκβαδνχ πεξίπνπ 140 -150 η.κ, πνπ ζα θέξεη αξηζκφ ηξαπεδνθαζη- 
ζκάησλ ηχπνπ «θαθεηέξηαο», κε δπλαηφηεηα παξνρήο χδξεπζεο θαη ειεθηξνδφ- 
ηεζεο, ην νπνίν ζα είλαη  πιεζίνλ ηνπ ελφο εθ ησλ δχν ρψξσλ θαπληδφλησλ πνπ 
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ. 
 

  β. ηε πχιε Μεζνγείσλ (αλάκεζα ζηελ πχιε θαη ζηελ είζνδν ηνπ  
ρψξνπ ζηάζκεπζεο επηζθεπηψλ), εκβαδνχ πεξίπνπ 50 η.κ. κε νξηζκέλν αξηζκφ 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ πνπ ζα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
επηζθεπηψλ ηνπ Τ.Δ.Θ.Α, θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ ηνπο απφ ηελ θεληξηθή πχιε. 
 

 4. Οη παξαπάλσ ρψξνη ζα δηακνξθσζνχλ κε δηθά ηνπ έμνδα, ζχκθσλα κε 
ηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ αξκφ-
δησλ Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. 
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 5. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο ζα παξαδίδεη ηνπο ρψξνπο σο 
έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη ηα κεραλή-
καηα - έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ. 
 
 6. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη: 
 
  α. ηελ αζθάιηζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ θαη ηα 
αζθαιηζηηθά έμνδα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ. 
 
  β. ηελ ηήξεζε πιήξνπο θαη απφιπηεο θαζαξηφηεηαο. 
 
  γ. ε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θπιηθείσλ θαη ηνπ 
ΚΦΜ, φπνηε ην θξίλνπλ ζθφπηκν ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 7. Ζ αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ησλ θπιηθείσλ ιφγσ θπζηνινγηθήο θζν- 
ξάο, βαξχλεη ηνλ κηζζσηή. 
 
 8. Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απφιπηε θαζα-
ξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ δηαηεζνχλ κε πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ βαξχλνπλ 
ηνλ ίδην. Δπίζεο ηα πιηθά ζεξβηξίζκαηνο (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο, θαιακάθηα θηι.) 
βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. 
 
 9. Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ζα ζπγ-
θεληξψλνληαη κε κέξηκλα ηνπ κηζζσηή θαη ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ πνπ 
είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο  

Καλφλεο ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ  

 
 1. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα SELF SERVICE. 
Θα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο ππνρξεσηηθά γηα φια ηα δηαηηζέκελα είδε, νη 
νπνίεο ζα αλήθνπλ ζην κηζζσηή θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ειεγρζεί θαη 
έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Ζ κε έθδνζε ηακεηαθήο απφδεημεο, απνηειεί 
ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επηβάιινληαη αζξνηζηηθά 
νη θάησζη θπξψζεηο: 
 
  α. Πξφζηηκν ην εηθνζαπιάζην ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ πνπιήζεθε, 
ρσξίο απφδεημε. 
 
  β. Έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ κηζζσηή ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 
 
  γ. Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ κηζζσηή νθείιεη λα βξίζθεηαη πεξηνδηθά 
(δπν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα) ή φπνηε θιεζεί γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, 
αθελφο γηα λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ γηα λα ππάξρεη επαθή 
κεηαμχ απηνχ θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, γηα νπνηνδήπνηε πξφβ-
ιεκα πξνθχςεη. 
 
 2. Σν πξνζσπηθφ ηνπ κηζζσηή: 
 
  α. Θα θέξεη εηδηθή ακθίεζε (νκνηφκνξθα ληπκέλν). 
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  β. Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη ινη-
πέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Σα 
ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ην κηζζσηή. 
 
  γ. Θα νκηιεί ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη 
θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Θα έρεη ηα πξνβιεπφκελα γηα εξγαζία έγγξαθα. 
 
 3. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ λα ππάξρνπλ εχθιεθηεο χ-
ιεο, ηπρεξά παηρλίδηα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ πνπ δε-
κηνπξγνχλ ζφξπβν. 
 
 4. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ν εθνδηαζκφο 
ηνπο ζε είδε πιήξεο, θαζ' φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο (εξγάζηκεο θαη αξγίεο). 
 
 5. Σηκνθαηάινγνη ησλ πσινχκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλνη 
ζε εκθαλή ζεκεία, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ, κε επζχλε ηνπ 
κηζζσηή. Δπηπιένλ νη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθά θαξηειάθηα, κπξνζηά απφ 
ηα πξνο πψιεζε πξντφληα ψζηε λα είλαη εκθαλέο ην πεξηερφκελν θαη ε ηηκή 
απηψλ (πρ. δηάθξηζε ησλ ζθνιηαηνεηδψλ εληφο ηεο βηηξίλαο - ζεξκνζαιάκνπ κε  
βάζε ην πεξηερφκελν θαη ηελ ηηκή). 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πνηφηεηα ησλ πσινχκελσλ εηδψλ ζα είλαη ζχκθσ- 
λε κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9

Ο 

Χξάξην Λεηηνπξγίαο – Πξνζσπηθφ ηειέρσζεο Κπιηθείσλ 
 

 1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη: φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα 
– Παξαζθεπή), φπσο παξαθάησ :  
 
  α. Κπιηθείν Ηζφγεηνπ Κηηξίνπ ΓΔ-ΓΔΔΘΑ απφ 06:30 έσο 14:30. 
 
  β. Κπιηθείν 1νπ νξφθνπ Κηηξίνπ ΓΔ-ΓΔΔΘΑ απφ 06:30 έσο 20:00. 
 
  γ. Κπιηθείν ΓΠΠ απφ 06:30 έσο 14:00. 
 
  δ. Κπιηθείν Κέληξνπ Φπραγσγίαο Μνλάδνο Σ/ΓΔ απφ 06:30 έσο 
18:00 
 
 2. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ, δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή, 
θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 
 3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη, πξέπεη λα έρεη έγθξηζε εηζφδνπ 
απφ ην 2ν Γξ. ηνπ Σ/ΓΔ – ΓΔ/ΓΗΠΑ. 
 
 4. Σήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο θαλφλσλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 10
Ο  

Πνηφηεηα Πξνζθεξνκέλσλ Δηδψλ – Έιεγρνο 

 
 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζα δειψ- 
λεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πεξηγξαθή πνπ 
δφζεθε κε ηελ πξνζθνξά (ζχλζεζε, βάξνο, πιηθά θιπ.) θαη ζχκθσλα πάληνηε κε 
ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
 
  β. Ζ ρξεζηκνπνίεζε παξαγψγσλ – ππνθαηάζηαησλ απνηειεί βαζηθφ 
ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
 
  γ. Με κέξηκλα ηνπ κηζζσηή πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά 
εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ ηνπνζέηε- 
ζεο ησλ). Δηδηθφηεξα γηα εππαζή είδε (π.ρ. ηξφθηκα), ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ 
απηψλ ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία. 
 
  δ. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ζα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληα 
ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ρσξίο 
άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε, ελψ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο ζα 
αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ, νη παξαθάησ ελδείμεηο: 
 
   (1) Δπσλπκία πξνκεζεπηή 
 
   (2) Δίδνο θαη πνζφηεηα πξντφληνο 
           
   (3) Καζαξφ βάξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθά) κηθηφ βάξνο ηνπ. 
 
   (4) Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο πξντφληνο 
 
  ε. Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θα- 
ηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε 
αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθφ 
 
   (2) Υεκηθή αλάιπζε 
 
   (3) Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
  ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, 
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη 
ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
  δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα 
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 
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 2. Έιεγρνο: 
 
  α. Ο κηζζσηήο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πσινχκελα είδε 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν, έιεγρν ηηκψλ), ν νπνίνο 
ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, ζπλνδεία γηαηξνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  β. Ζ αθξίβεηα ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά εηδψλ 
πψιεζεο ηνπ κηζζσηή, πνπ ζα θαηαζέζεη ζην δηαγσληζκφ.  
 
  γ. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο ζα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα 
ησλ ρψξσλ ησλ ελ ιφγσ θπιηθείσλ. 
 
  δ. Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ 
(πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 
  ε. Ζ ππεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζσηή, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 8 ησλ εηδηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο  

Δπηβαξχλζεηο κηζζσηή 
 
 1. Σνλ κηζζσηή επηβαξχλνπλ: 
 
  α. Οη θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 
 
  β. Όιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή Ννκν- 
ζεζία γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, εξγαηηθέο εηζθνξέο, 
εξγαηηθά αηπρήκαηα θιπ.), θαζψο θαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ, ζηηο εκέξεο 
αδείαο ή αζζέλεηάο ηνπ. 
 
  γ. Κάζε δεκηά, θζνξά ή βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
 2. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν 
αλάδνρνο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Δπίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη 
ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο 
ξήηξεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12

ν 
 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ - Πνηληθέο Ρήηξεο 

 
 1. ε πεξίπησζε, πνπ ν αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
πνπ ζα ζπλαθζεί,  επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
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  α. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
   (1) Δπαλαιακβαλφκελε έιιεηςε εηδψλ. 
 
   (2) Πψιεζε κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ. 
 
   (3) Πψιεζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ε κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
   (4) Με χπαξμε ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή φζν θαη θαηά ηελ δηάζεζε ησλ εηδψλ.  
 
   (5) Με ζπκκφξθσζε ηνπ  αλαδφρνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλά-
δαο (Σ/ΓΔ) ή φηαλ ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ δελ είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη γηα 
δηάζεζε πξνο ζηξαηησηηθή κνλάδα, επηβάιιεηαη: 
 
    (α) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 
 
    (β) Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν 3.000 επξψ. 
 
    (γ) Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν 7.000 επξψ. 
 
    (δ) Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
  β. Όζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε [κε ηνμηθέο θιπ. 
νπζίεο, αγαζά πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θ.ν.θ (ΚΤΑ 121/03, ΦΔΚ 685/ΣΒ/30.5.03)]: 
 
   Δπηβάιιεηαη : 
 
   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 3.000 επξψ. 
 
   (2) Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
 2. Όηαλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 203 (Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηψ-
ηνπ), ηνπ Ν.4412/2016, θπξψζεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13

ν 
 

Δμαηξέζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ – Αλσηέξα Βία 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέ-
ξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ εηδψλ 
κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε αλσηέξαο βίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλα-
δφρνπ. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
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  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπλε-
πάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
 
  γ. Πιεκκχξα     
 
  δ. εηζκφο 
 
  ε. Πφιεκνο 
 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή, δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ν 

 
Άιινη Δηδηθνί Όξνη 

 
 1. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο ησλ δεηγκάησλ θαη απφ ην ΓΥ ή αιινχ, πέξαλ ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ 
δηαζέηεη (ΚΒΗΔ, Υεκείν ηξαηνχ). Οκνίσο, ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηά- 
ζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 
 2. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα θνηλνπνηνχληαη κεηά ηελ θαηαβνιή 
ηνπ αληηηίκνπ απηψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο θάπνησλ απφ απηέο, 
ηφηε ην θφζηνο εθηέιεζεο, ζε άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο, ζα βαξχλεη ησλ 
αλάδνρν (ΦΔΚ 488 Β’/21-5-98, ΦΔΚ 161 Β’/14-2-2002 θαη ΦΔΚ 131 Β’/7-2-2003), 
νκνίσο φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 
 
 3. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν αλά-
δνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ην θπιηθείν, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη κε 
ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά ή απψιεηα. 
 
 4. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα αλαζεσξεζεί  κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016 ή λα ιπζεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο (έθπησζε πξνκεζεπηή). 
 
 5. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε θαη ε κε νηνλδή-
πνηε ηξφπν παξαρψξεζε θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, κε νηνλδήπνηε ηχπν θαη κνξθή 
(γηα φκνηα ή παξαπιήζηα ρξήζε), ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ, ε εθκεηάιιεπζε κέζσ 
ηξίηνπ θαη ε αιιαγή ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν  Τπηγνο Ησάλλεο νπξβάο 
  Τδθηεο 
   

   

Γεψξγηνο Παιαηνιφγνο   

     ΜΤ Βαζ. Α’   

 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Πίλαθαο Δηδψλ Κπιηθείσλ κε Γηαηίκεζε 
«2»  Πίλαθαο Δλδεηθηηθψλ Λνηπψλ Δηδψλ Κπιηθείσλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 

 ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΣΗΜΖΖ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΣΗΜΔ ΔΚΚΗΝΖΖ 

ΜΔ ΦΠΑ 

  ΚΑΦΔΓΔ - ΡΟΦΖΜΑΣΑ  

1 Διιεληθός Καθές κολός               0,50€ 

2 Διιεληθός Καθές δηπιός 0,65 € 

3 ηηγκηαίος κολός 0,80 € 

4 ηηγκηαίος δηπιός 0,90 € 

5 Eζπρέζζο κολός 0,90 € 

6 Eζπρέζζο δηπιός 0,95 € 

7 Eζπρέζζο θρέληο 1,30 € 

8 Καποσηζίλο κολός 1,05 € 

9 Καποσηζίλο δηπιός 1,30 € 

10 Καποσηζίλο θρέληο 1,30 € 

11 Καθές θίιηροσ 0,80 € 

12 Σζαϊ - Υακοκήιη 0,70 € 

  ΝΔΡΟ - ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ - ΥΤΜΟΗ  

13 Νερό 500ml 0,30 € 

14 Νερό 1,5 ιη. 0,70 € 

15 Αλαυσθηηθά θοσηί-θηάιε 330ml 0,60 € 

16 Υσκοί δηάθοροη 250 ml 0,80 € 

17 Υσκοί δηάθοροη  330 ml 0,90 € 

  ΓΑΛΑΣΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ  

18 Γάια θρέζθο 500 ml 0,80 € 

19 Γάια ζοθοιαηούτο 500 ml 1,60 € 

20 Γηαούρηη αγειάδος 200γρ 0,95 € 

21 Γηαούρηη ζηραγγηζηό 200γρ 1,40 € 

  ΦΟΛΗΑΣΔ  

22 Σσρόπηηα (100 γρ.) 0,55 € 

23 Καζερόπηηα ζηρσγγσιή (180 γρ.) 0,90 € 

24 Εακπολοησρόπηηα (200 γρ.) 0,90 € 

25 Λοσθαληθόπηηα (170 γρ.) 0,90 € 

26 παλαθόπηηα (130 γρ.) 0,90 € 

27 Μποσγάηζα (135 γρ.) 0,85 € 

  ΑΝΣΟΤΗΣ  

28 άληοσηης γαιοπούια-ησρί (165 γρ.)  1,50 € 

29 άληοσηης δακπόλ-ησρί (165 γρ.)  1,50 € 

30 Μπαθέηα δακπόλ-ησρί (210 γρ.) 1,95 € 

31 Μπαθέηα γαιοπούια-ησρί (210 γρ.) 1,95 € 

32 Σοζη δακπόλ-ησρί (105 γρ.) 0,80 € 

                                                                ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
                                                                YΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ«ΘΖΔΑ» 
                                                                ΓΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ – ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
                                                                ΣΜΖΜΑ Η 
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Α/Α ΔΗΓΟ 
ΣΗΜΔ ΔΚΚΗΝΖΖ 

ΜΔ ΦΠΑ 

  ΝΑΚ  

33 λαθς 100 γρ. (όιες οη γεύζεης) 0,90 € 

34 
λαθς Γεκηζηά (θαθάο - θράοσια- 
κπαλάλα)  85 γρ. 0,90 € 

35 Κροσαζάλ 85 γρ.  0,80 € 

36 Παζηέιη 0,70 € 

37 Μειόπηηα 100 γρ. 0,95 € 

  ΓΛΤΚΑ - ΔΠΗΓΟΡΠΗΑ  

38 Προθηηερόι (160γρ.)  1,30 € 

39 Κώθ (120 γρ.) 1,50 € 

      
Αθρηβές αληίγραθο  Τπηγος Θεκηζηοθιής Γρσκπίρες 
  Δπτής 
   
   
Γεώργηος Παιαηοιόγος   
     ΜΤ Βαζ. Α’   
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΤΛΙΚΔΙΩΝ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ 

1 Γιάθορα είδη ζθολιαηοειδων 

2 Γιάθορα είδη ροθημάηων 

3 Γιάθορα είδη sandwich 

4 Γιάθορα είδη επιδορπίων 

5 Δίδη αηομικής σγιεινής 

6 Δίδη γραθικής ύλης 

7 Ξηροί καρποί 

8 Ημερήζιος και περιοδικός ηύπος ζηις αναγραθόμενες ηιμές 

9 Σηλεθωνικές κάρηες (κινηηής - ζηαθερής ηηλεθωνίας) 

10 Γιάθορα ζνακς 

11 Δίδη καπνού εθόζον σπάρτει ζτεηική άδεια 

12 οσβλάκια 

13 αλάηες 

14 Πίηζες 

      
Ακριβές ανηίγραθο  Τπηγος Θεμιζηοκλής Γρσμπίρης 
  Δπτής 
   
   
Γεώργιος Παλαιολόγος   
     ΜΤ Βαθ. Α’   

 
 

                                                                ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
                                                                YΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ«ΘΗΔΑ» 
                                                                ΓΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                                                                ΣΜΗΜΑ Ι 
                                                                 24 Ιοσλ 19 

ΠΡΟΘΗΚΗ  «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»   
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/71/158179/.9365 

ΑΔΑ: ΨΞ646-ΦΓ1



 ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΤΠΟΣΗΡΙΞH ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ» 

 ΓΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

 ΣΜΗΜΑ Ι 

 24 Ινπι 19 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600.163/71/158179/.9365  

 
 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

(Τπόδεηγκα) 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή 

ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 
- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ 
- ΣΑΓΜΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ 
- ΜΔΟΓΔΙΩΝ 227 – 231, ΣΚ 15561 
- ΤΠΟΛΟΥΑΓΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΙΜΟ 

- Σειέθσλν: 2106552613 - 2106552876 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: tges@army.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Μίζζσζε – Δθκεηάιιεπζε ησλ Κπιηθείσλ ηνπ ΓΔ 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζ-

ηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε 

άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

[   ] 
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απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπ-

αθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εί-

λαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάιν-

γν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θν-

ξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ 

(π.ρ.βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επη-

ινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο πα-

ξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πε-

ξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιε-

ξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζ-

κφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπ-

ησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέ-

ξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επί-

ζεκν θαηάινγν4: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζ-

θνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή 

λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπ-

ζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθ-

ηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο5; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΤΕΥΔ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ 

πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ 

εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο: 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ6  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;   

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε 

έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε 

φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε  ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7 

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε8· 

2. δσξνδνθία9,10· 

3. απάηε11· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο12· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο13· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ14. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ15 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]16 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε17: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
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δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……]18 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)19; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ20: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο21, ζηελ Διιάδα θαη 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθα-

ηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ φρη, αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφ-

θεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρ-

ξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθα-

ζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφ-

κελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέ-

λσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφ-

κελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσ-

ληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγ-

γπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ24; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηα-

δήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο25 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζε-

ζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε  ζπλέρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο26 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθ-

ηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα27; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  
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[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκ-

θσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζ-

κνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ26, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ, 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο28; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα29 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβα-

ζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέ-

ιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνε-

γνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άι-

ιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιε-

ξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβε- [] Ναη [] Όρη 
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βαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιε-

ξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξί-

βσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζ-

κνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηιν-

γήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαη-

ηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/-

αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απν-

θάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπ-

ηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηα-

δηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθ-

ιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200530: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
31

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξν-

ληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξν-

ληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε : 

θαη/ή, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκη-

θψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ [……][…]λφκηζκα 
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αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

 

Εάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο32, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  έρεη 

παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο33: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο34, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Γηα ζύλζεηα πξνϊόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 

γηα πξνϊόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 

ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ35 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

5) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή  

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

β) [……] 
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6) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

7) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

8) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο36 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ 

δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαι-

ινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αριθμοφ των πληροφντων τα κριτήρια επιλογήσ υποψηφίων 

       Ο οικονομικόσ φορζασ δηλϊνει ότι: 

- 

(Γελ δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ κέξνπο V) 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη: 
 

α. Απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

 
β.  Τα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ, θαζψο 

θαη ζηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη 
έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 
γ.  Η ππνβιεζείζα πξνζθνξά έρεη ηζρχ γηα έμη (6) κήλεο, κε έλαξμε απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
δ.  Δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ άκεζνο ή έκκεζνο αληηπξφζσπνο, κφληκνο ή 

ζε εθεδξεία Αμθφο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ, εθφζνλ δελ έρεη 
παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν ηεο απνζηξαηείαο ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
παξάγξαθν 12 ηνπ Άξζξνπ 66 ηνπ λ.1400/73. 

 
ε.  Δελ κνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 
 
ζη.  Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Δεκφζην ηνκέα. 
 
δ.  Είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ 

ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη, 
εθηφο εάλ : 

 
    (1) Η Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν Αλαζέησλ Φνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ .(Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 
Δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην 
πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε). 
 

   (2)  Η Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν Αλαζέησλ Φνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή 
ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα (Έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε άιιεο δηαθεξχμεηο, 
αξρηθψλ ή επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ, ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηαο 
απφ ηνλ ηξέρνληα δηαγσληζκφ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ, απνζηέιινληαη 
ζηηο αξκφδηεο Ειεγθηηθέο Αξρέο θαη απαηηείηαη ε εθ λένπ ππνβνιή ηνπο απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα). 
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ε.  Δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Τ/ΓΕΣ θαη ηηο Πξντζηάκελεο 
απηνχ Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζην παξφλ Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο 
Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη ππνγξαθή(-έο): [……]    

                                                           
1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο 

(ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ 

κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 

εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο 

θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη 

νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο 

θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ 

εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

4 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

5 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

6  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ 

ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα 

βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

7 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

8 Όπσο 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). 

9 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
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10  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 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 Ινπιίνπ 

2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 

«Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ 

Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 

1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

11        Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο Σχµβαζεο ζρεηηθά µε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 

12  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 

3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 

εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

13  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 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 ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

14  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 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 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

15  Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

16  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

17  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19  Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα 
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θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

20  Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 

(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη 

ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

21  ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 (άξζξν 73 παξ. 2 

δεχηεξν εδάθην).  

22  εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 

απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο 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 παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο  

23  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

24 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

25   Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

26  Άξζξν 73 παξ. 5. 

27  Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

28  Πξβι άξζξν 48. 

29   Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

30  Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

31  Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 
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32  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 

ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

33  Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή 

ππεξεζίεο. 

34  Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ 

άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

35  Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή 

ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

36  Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

Αθξηβέο αληίγξαθν  Τπηγνο Ισάλλεο νπξβάο 
  Τδθηεο 
   
   
Γεψξγηνο Παιαηνιφγνο   
     ΜΤ Βαζ. Α’   
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ΜΙΣΘΩΣΗ - ΔΚΜΔΤΑΛΛΔΥΣΗ ΤΩΝ  ΚΥΛΙΚΔΙΩΝ  ΤΟΥ  ΓΔΣ 

 
 1.  ηελ  Αζήλα  ζήκεξα ηελ ……….. ηνπ έηνπο 20.. εκέξα ……………. ην, 
…………….. νη ππνγεγξακκέλνη αθ' ελφο ν ………………. Γθηήο ηνπ Σ/ΓΔ εθ-
πξνζσπψλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή ην Διιεληθφ Γεκφζηνβάζε ηεο κε αξηζκφ 
Φ…………………………. δηαηαγήο θαη αθ' εηέξνπ ν …………………. θάηνρνο ηνπ 
κε αξηζκφ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ………………………… λφκηκνο εθπξφζσπνο 
ηεο εηαηξείαο «…………………………………..»  κε έδξα: …………………….., 
Σει.:……….. θαη Fax: …………………., κε ΑΦΜ: …………………. ζπκθψλεζαλ 
ηα πεξηιακβαλφκελα ζηα επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο θαη ζπλαπνδέρζεθαλ απ-
ηά. 
 
 2. Βάζε ηεο κε αξηζκφ Φ………………………………………….. δηαηαγήο, 
θαηαθπξψζεθε θαη αλαηέζεθε ε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ησλ  θπιηθείσλ ηνπ ΓΔ  
ζηελ εηαηξεία « » ζε ρψξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο ζχκ-
βαζεο, κε κεληαίν  κίζζσκα ………….  επξψ ( ) θαη εληαία έθπησζε …..%, 
γηα φια ηα είδε ηνπ Πίλαθα Δηδψλ Κπιηθείσλ Δπξείαο Καηαλάισζεο. 
 
 3. Καηφπηλ ηνχηνπ, ν   Γθηήο ηνπ Σ/ΓΔ  ππφ     ηελ 
εθηεζείζα ηδηφηεηα ηνπ νλνκαδφκελνο απφ ηψξα θαη ζην εμήο σο «ΔΚΜΗΘΧΣΖ», 
αλαζέηεη ζηελ εηαηξεία « » νλνκαδφκελε απφ ηψξα θαη ζην εμήο σο 
«ΑΝΑΓΟΥΟ», ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ησλ  θπιηθείσλ ηνπ ΓΔ, εξγαζία ηελ 
νπνία απηή αλαιακβάλεη ππφ ηνπο θάησζη φξνπο θαη ζπκθσλίεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν 

Πεξηγξαθή – Αληηθείκελν χκβαζεο 
 

 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ηε κίζζσζε – εθκεηάιιεπζε ησλ 
θπιηθείσλ ηνπ ΓΔ κε θαηαβνιή κεληαίνπ κηζζψκαηνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Ηζρχεη γηα δχν (2) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα αθφκα έλα (1) εμάκελν, κε ηε ζχκθσλε 
γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ζκεξνκελία ελάξμεσο 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαζνξίδεηαη ε ……..…  

 
ΑΡΘΡΟ 2ν 

Υψξνη – Τπνδνκή 
 

 1. Oη ρψξνη, πνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηνλ αλάδνρν είλαη : 
 
  α. Οη ηέζζεξηο (4) ππάξρνληεο ρψξνη, ζηνπο νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ  
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./. 

Κπιηθεία θαη νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ ην Σ/ΓΔ (εθκηζζσηήο), φπσο παξαθάησ:  
 
   (1) Σνπ Κπιηθείνπ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ Κηηξίνπ ΓΔΔΘΑ-ΓΔ, κε επη-
θάλεηα 20 ηκ 
 
   (2) Σνπ Κπιηθείνπ ηνπ 1νπ νξφθνπ ηνπ Κηηξίνπ ΓΔΔΘΑ-ΓΔ, κε 
επηθάλεηα 13 ηκ. 
 
   (3) Σνπ Κέληξνπ Φπραγσγίαο Μνλάδνο (ΚΦΜ) κε επηθάλεηα 202 
ηκ. 
 
   (4) Σνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΠΠ κε επηθάλεηα 10 ηκ. 
 
  β. Γχν (2) θπιηθεία, ηα νπνία ν αλάδνρνο λα θαηαζθεπάζεη κε δηθά 
ηνπ έμνδα, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηξαηησηηθνχ θαη Πνιηηηθνχ πξν-
ζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ επηζθεπηψλ, φπσο παξαθάησ: 
 
   (1) Απέλαληη απφ ηε λφηηα γσλία ηεο Νέαο Πηέξπγαο ηνπ ΓΔ 
(πιεζίνλ ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ), εκβαδνχ πεξίπνπ 140-150 ηκ, πνπ ζα 
θέξεη αξηζκφ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηχπνπ «θαθεηέξηαο». 
 
   (2) Πιεζίνλ Δηζφδνπ Πχιεο Μεζνγείσλ, εκβαδνχ πεξίπνπ 50 
η.κ. κε νξηζκέλν αξηζκφ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Τ.Δ.Θ.Α θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδφ ηνπ απφ 
ηελ Πχιε Μεζνγείσλ. 
 
 2. Ο Δθκηζζσηήο ζα παξέρεη ηηο ζπλδέζεηο κε ηα ππάξρνληα δίθηπα ειε-
θηξηζκνχ, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο, θαζψο θαη ηηο 
θνηλφρξεζηεο δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο θαη χδξεπζεο. 
 
 3. Ο Αλάδνρνο λα δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ ηεο παξα-
γξάθνπ 1 ηνπ Άξζξνπ 2 (Υψξνη - Τπνδνκή) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε έμνδα 
ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ έγγξαθεο εγθξίζεσο 
ησλ αξκφδησλ Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 4. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξν-
πνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε ησλ θπιηθείσλ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκη-
ζζσηή. Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε γίλεη θαηά παξά-
βαζε απηνχ ηνπ φξνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ζπλεπάγεηαη, παξα-
κέλεη πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο λα γελλά θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα αθαί-
ξεζεο ή απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ. Πάλησο ν Δθκηζζσηήο, δηθαηνχηαη λα αμηψ-
ζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε δαπάλεο 
ηνπ αλαδφρνπ.  
 
 5. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο φριεζε, λα 
απνδψζεη ηα θπιηθεία ζηνλ εθκηζζσηή θαη λα παξαδψζεη ηνπο εζσηεξηθνχο ρψ-
ξνπο, φπσο ηνπο έρεη δηακνξθψζεη θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηα εμσηεξηθά 
θπιηθεία λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ. Δπίζεο, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απν-
ζχξεη ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ - επίπισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ. Σα παξαπάλσ, λα 
έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο 20 κεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Γηαθνξεηηθά  π-
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πνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα θάζε απνζεηηθή δεκία, πνπ έπαζε 
εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο απφδνζεο ηνπ θπιηθείνπ. 
 
 6. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε θαηάιεςε άιισλ ρψξσλ γχξσ απφ ηνπο 
δηαηηζέκελνπο ρψξνπο ηνπ θπιηθείνπ. 
 
 7 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
 
  α. Να πξνβεί ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ρψξσλ ησλ θπιηθείσλ 
θαη ηα έμνδα ησλ αζθαιεηψλ λα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφλ. 
 
  β. ηελ ηήξεζε πιήξνπο θαη απφιπηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ 
ησλ θπιηθείσλ. 
 
  γ. ε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ θαη ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπιηθείσλ, φπνηε ην θξίλνπλ ζθφπηκν ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Να ιεθζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο (ππ-
ξαζθάιεηαο - ππξφζβεζεο). 
 
 8. Σα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (αγνξά, ζπληήξεζε θαη νηηδήπν-
ηε άιιν απαηηεζεί). 
 
 9. Οκνίσο ηα πιηθά ζεξβηξίζκαηνο (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο, θαιακάθηα 
θιπ), γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φ-
πσο επίζεο θαη ε αγνξά ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 
 10. Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ θπιηθείσλ, λα 
ζπγθεληξψλνληαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη λα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θά-
δσλ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ππεχζπλε θάζε θνξά Μνλάδα γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ). 
 
 11. Ο Αλάδνρνο ζα παξαιάβεη ηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ αθνχ ηνπο εμε-
ηάζεη θαη ηνπο βξεη ηεο ηέιεηαο αξεζθείαο ηνπ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη απφιπηα 
θαηάιιεινπο γηα ηε ρξήζε πνπ ηνπο πξννξίδεη. Γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσ-
ζεο, ν Δθκηζζσηήο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο δεκηψλ 
ησλ ρψξσλ, πνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηνλ αλάδνρν, γηα ηελ απνθαηά-
ζηαζε ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε έρεη ν Αλάδνρνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
Δπηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ - Πιεξσκή - Κξαηήζεηο  

 
 1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη κεληαίν κίζζσκα   …...    επξψ 
(…. ), θαζ' φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή 
ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε 1ε έσο 5ε ηνπ ηδίνπ κελφο, ζην ινγα-
ξηαζκφ ηνπ ΚΣΑ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
 2. Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ  
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ΦΠΑ), ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 1%. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα απνδίδεη ζηελ Τπεξεζία, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επφκελνπ 
κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ απφδνζε ζα γίλε-
ηαη κε βάζε θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο θαη ζηηο νπνίεο ζα εκ-
θαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θίλεζεο 
«Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ 
δεηγκαηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα δει-
ηία «Ε». 
 
 3. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ: 
 
  α. Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Νν-
κηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Παξέρν-
ληα ηηο ππεξεζίεο Αλαδφρνπ. 
 
  β. Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε επη-
βάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν 
πξνζθέξσλ, επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ν 

Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ 
 

 1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξί αχμεζεο 
ησλ θάζε θχζεσλ δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ (εξαιπούνται οι σςντελεστέρ ΦΠΑ) 
θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ. 

 2. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ είλαη δπλαηή, κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε 
ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κηα (1) θνξά εηεζίσο, κεηά απφ 
αίηεζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ δηθαηνινγεηηθψλ αχμεζεο 
ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ απφ αξκνδία ππεξεζία (Τπ. Αλάπηπμεο /Γλζε Δ-
κπνξίνπ - Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θιπ.). 
 

 3. Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ζε αίηεζε αλαπξνζαξκνγήο ζα δίδεηαη απφ ηελ Α-
λαζέηνπζα αξρή θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο δε ζα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ Γείθηε 
Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
 

 4. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ πξνο ηα πάλσ κε κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ιεη-
ηνπξγίαο ζην εμππεξεηνχκελν πξνζσπηθφ απνθιείεηαη θαη δελ επηηξέπεηαη γηα 
θαλέλα ιφγν. 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
Δίδε θαη ηηκέο πψιεζήο ηνπο 

 

 1. Σα είδε πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηα θπιηθεία πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά 
ζηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο πψιεζήο ηνπο ζα είλαη νη 
θαζνξηζκέλεο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 2. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γθζεο ηνπ Σ/ΓΔ : 
 

  α. ηξνγγπινπνίεζεο ησλ ηηκψλ γηα ιφγνπο πξαθηηθήο δηεπθφιπλ 
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ζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηηκή είδνπο 0,53 € ζα δχλαηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 
0,55 € ή αληίζηνηρα ηηκή είδνπο ζηα 1,02 € ζα δχλαηαη λα δηακνξθσζεί ζην 1 €). 
 
  β. Πψιεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη άιισλ εηδψλ, πιένλ ησλ εηδψλ 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηo Παξαξηήκαηα «Α» ηεο ζχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά αλα-
θέξνληαη ζην Παξάξηεκα «B» απηήο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ν 

Καλφλεο ιεηηνπξγίαο θπιηθείνπ 
 

 1. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα self service. 
 
 2. ηα θπιηθεία ζα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθψλ κεραλψλ, ππνρξεσηηθά γηα 
φια ηα δηαηηζέκελα είδε, νη νπνίεο ζα αλήθνπλ ζηνλ αλάδνρν θαη αθνχ πξνεγνπ-
κέλσο έρνπλ ειεγρζεί φηη έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Ζ κε έθδνζε ηακεη-
αθήο απφδεημεο, απνηειεί ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 
επηβάιινληαη αζξνηζηηθά νη θάησζη θπξψζεηο: 
 
  α. Πξφζηηκν ην εηθνζαπιάζην ηεο αμίαο ηνπ είδνπο, πνπ πνπιήζεθε, 
ρσξίο απφδεημε. 
 
  β. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο πεξηζζφηεξεο απφ 
δπν (2) θνξέο, ζα γίλεηαη έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ αλάδνρνπ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, 
εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ε παξάβαζε έγηλε ελ αγλνία ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, 
νπφηε απνπέκπεηαη ακέζσο ν ππάιιεινο πνπ ελέρεηαη. 
 
 3. Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλάδνρνπ, νθείιεη λα βξίζθεηαη πεξηνδηθά 
(δχν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα) ζηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ ή φπνηε θιεζεί 
γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, αθελφο γηα λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ 
γηα λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ απηνχ θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξε-
ζίαο, γηα νπνηαδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. 
 
 4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ: 
 
  α. Να θέξεη εηδηθή ακθίεζε (νκνηφκνξθα ληπκέλν) θαη λα ηεξεί ηνπο  
θαλφλεο πγηεηλήο (γάληηα, ιαβίδεο θιπ). 

 
  β. Να έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη 
ινηπέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 
λα πξνζθνκίδνληαη ζε θάζε γελφκελν έιεγρν. Σα ζρεηηθά έμνδα, βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν. 
 
  γ. Θα νκηιεί ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη 
θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ θπιηθείσλ δηαηε-
ξψληαο απηά θαζαξά θαη εππξεπή, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη κε απνδεκίσζε γηα ηηο 
θζνξέο θαη ηηο βιάβεο, πνπ πξνμελήζεθαλ ζ' απηά. 
 
 6. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ λα ππάξρνπλ εχθιεθηεο  
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χιεο, ηπρεξά παηρλίδηα, ε ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ 
ζφξπβν, θαζψο θαη νηηδήπνηε αληίθεηηαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ, παξα-
βαίλνληαο ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
 7. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ, πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ν εθνδηαζκφο 
ηνπο ζε είδε πιήξεο, θαζ' φιεο ηεο εκέξεο θαη ψξεο (εξγάζηκεο θαη αξγίεο), ηδηαί-
ηεξε πξνζνρή λα δίδεηαη ζηηο ψξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ηξαηφπεδν, ζχκθσ-
λα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζρέδην αζθάιεηάο ηνπ. 
 
 8. Σηκνθαηάινγνη ησλ εηδψλ πνπ πσινχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηε-
κέλνη ζε εκθαλή ζεκεία, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ, κε επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πνηφηεηα ησλ εηδψλ πνπ πσινχληαη, ζα είλαη ζχκ-
θσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν 

Χξάξην Λεηηνπξγίαο – Πξνζσπηθφ ηειέρσζεο Κπιηθείσλ 
 

 1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη: 
 
  α. Όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα – Παξαζθεπή): 
 
   (1) Κπιηθείν Ηζφγεηνπ Κηηξίνπ ΓΔ-ΓΔΔΘΑ απφ 06:30 έσο 
14:30. 
 
   (2) Κπιηθείν 1νπ νξφθνπ Κηηξίνπ ΓΔ-ΓΔΔΘΑ απφ 06:30 έσο 
20:00. 
 
   (3) Κπιηθείν ΓΠΠ απφ 06:30 εσο 14:00. 
 
   (4) Κπιηθείν Κεληξνπ Φπραγσγίαο Μνλάδνο Σ/ΓΔ απφ 06:30 
εσο 18:00 
 
 2. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ, δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή, 
θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 
 3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη, πξέπεη λα έρεη έγθξηζε εηζφδνπ 
απφ ην 2ν Γξ. ηνπ Σ/ΓΔ – ΓΔ/ΓΗΠΑ. 
 
 4. Σήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο θαλφλσλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ η-
ζρχνπζα λνκνζεζία, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλάδνρνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ν 

Πνηφηεηα Πξνζθεξνκέλσλ Δηδψλ – Έιεγρνο 
 

 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα δειψ-
λεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πεξηγξαθή πνπ 
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δφζεθε κε ηελ πξνζθνξά (ζχλζεζε, βάξνο, πιηθά θιπ.) θαη ζχκθσλα πάληνηε κε 
ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
  β. Ζ ρξεζηκνπνίεζε παξαγψγσλ – ππνθαηάζηαησλ απνηειεί βαζη-
θφ ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
 
  γ. Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπν-
ζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θα-
ζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ ηνπνζέηεζεο ησλ).  
Δηδηθφηεξα γηα εππαζή είδε (π.ρ. ηξφθηκα), ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ απηψλ λα γίλε-
ηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία. 
 
  δ. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ λα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληα 
ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ρσξίο 
άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε, ελψ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλα-
γξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ, νη παξαθάησ ελδείμεηο: 
 
   (1) Δπσλπκία πξνκεζεπηή. 
 
   (2) Δίδνο θαη πνζφηεηα πξντφληνο. 
 
   (3) Καζαξφ βάξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθά) κηθηφ βάξνο 
ηνπ. 
   (4) Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο πξντφληνο. 
 
  ε. Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θα-
ηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε αληί-
ζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξα-
θάησ ειέγρνπο: 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθφ. 
 
   (2) Υεκηθή αλάιπζε. 
 
   (3) Ηζηνινγηθή εμέηαζε. 
 
  ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη λα είλαη ηξία (3) απφ θάζε εί-
δνο, θαη ην θφζηνο ηνπο λα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ηνλ αλάδνρν ζα βαξχ-
λεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
  δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα 
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
 2. Έιεγρνο: 
 
  α. Ο Αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πσινχκελα 
είδε (βάξνο πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν, έιεγρν ηηκψλ), ν ν-
πνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, ζπλνδεία γηαηξνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
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  β. Ζ αθξίβεηα ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά εηδψλ 
πψιεζεο ηνπ αλαδφρνπ.  
 
  γ. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα 
ησλ ρψξσλ ησλ ελ ιφγσ θπιηθείσλ. 
 
  δ. Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ (πγεη-
νλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
  ε. Ζ ππεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εξ-
γαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξ-
θσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξ-
ζξν 8 ησλ εηδηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 3. Οη απνδείμεηο ιηαληθήο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ 
λα δχλαηαη πεξηνδηθά, λα ειέγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Τπεξεζίαο, γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ ηηκψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ν 

Δπηβαξχλζεηο Αλαδφρνπ 
 

 1. Σνλ Αλάδνρν επηβαξχλνπλ: 
 
  α. Οη θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακεί-
σλ. 
 
  β. Όιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζε-
ζία γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, εξγαηηθέο εηζθνξέο, εξγα-
ηηθά αηπρήκαηα θιπ), θαζψο θαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηηο εκέξεο αδείαο ή 
αζζέλεηάο ηνπ. 
 
  γ. Κάζε δεκηά, θζνξά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
 2. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο, πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέ-
ηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εηζπξάηηεηαη 
απφ φζα ν Αλάδνρνο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη 
ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Δπίζεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν 
θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία, εηζπξάηηνληαη δηθαηψκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο 
ξήηξεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ν 

Κήξπμε Αλαδφρνπ σο Δθπηψηνπ – Πνηληθέο Ρήηξεο 
 

 1. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ζπλαθζεί, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
  α. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
   (1) Δπαλαιακβαλφκελε έιιεηςε εηδψλ. 
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   (2) Πψιεζε κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ.  
 
   (3) Πψιεζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξν-
δηαγξαθέο, θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή  κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
   (4) Με χπαξμε ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο, ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή φζν θαη θαηά ηελ δηάζεζε ησλ εηδψλ. 
 
   (5) Με ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μν-
λάδνο ή φηαλ ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ, δελ είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη γηα 
δηάζεζε πξνο ζηξαηησηηθή κνλάδα. 
 
   επηβάιιεηαη: 
 
   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 
 
   (2) Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν 3.000 επξψ. 
 
   (3) Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν 7.000 επξψ. 
 
   (4) Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

 

  β. Όζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε [κε ηνμηθέο θιπ 
νπζίεο, αγαζά πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θνθ (ΚΤΑ 121/03, ΦΔΚ 685/ΣΒ/30.5.03)], 
 
      Δπηβάιιεηαη: 
 
   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 3.000 επξψ. 
 
   (2) Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
 2. Όηαλ ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά, νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 203 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα 
εθπηψηνπ), παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4412/16,  θπξψζεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ν 
Δγγπνδνζία 

 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο ζην Σ/ΓΔ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο , ην χςνο ηεο νπνίαο 
ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ, ήηνη ……€. Ζ πα-
ξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ εκπξφζεζκε 
απνρψξεζε απφ ηα θπιηθεία, θαηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ εθθα-
ζάξηζε φισλ ησλ ηπρφλ εθθξεκψλ ινγαξηαζκψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ν 
Δμαηξέζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ – Αλσηέξα Βία 
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 Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα 
βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ εηδψλ 
κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε αλσηέξαο βίαο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 204 ηνπ Ν. 4412/16. Χο πε-
ξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ησλ εξγα-
ζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζπ-
λεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο. 
 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ν 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

 1. Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα εθρσξήζεη ζε ηξίην ηα δηθαηψκαηα 
ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. Οη ρψξνη, πνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηνλ 
αλάδνρν, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. Απαγνξεχεηαη απφιπηα νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ησλ ρψξσλ, νιηθή ή 
κεξηθή ππνκίζζσζε ηνπο, θαζψο θαη ε κε νπνηαδήπνηε ηξφπν, κε ή ρσξίο αληαι-
ιάγκαηα, παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχ-
κελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή. 
 
 2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε: 
 
  α. Γηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ινηπήο Δζλη-
θήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ αζθάιεηα, πγηεηλή θαζψο θαη ηνλ δηαηάμε-
σλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηξφθηκα. 
 
  β. Καηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη (δηαθήξπ-
με, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξέο θιπ), εθηφο απφ πξνθαλή ζθάικαηα ή παξα-
δξνκέο. 
 
  γ. πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα θαη κεηά ηελ αλάγλσζή 
ηεο, ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ ηα πξσηφηππα απηά, ην έλα 
θξαηήζεθε απφ ην Σ/ΓΔ  θαη ην άιιν παξαιήθζεθε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, ν νπνίνο θαη ππνγξάθεη ηελ παξνχζα θαη πνπ δήισζε ζπγρξφλσο φηη, 
ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία, δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ  
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ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 
ηειψλ θιπ (εμαηξνχληαη νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη, 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ζηε ηηκή θαη ζην ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ. 
 
 4. Ο Αλάδνρνο, επζχλεηαη γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκ-
βαζε, πνπ ζπλάδνπλ ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, ζηελ 
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζηελ πάζεο θχζεσο ηήξεζε ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο [πξνζσπηθνχ- ππξνπξνζηαζίαο (ππξαζθάιεηαο - ππξφζβεζεο) - κε-
ραλεκάησλ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο - πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ - εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
απφ ην ηξαηφπεδν - απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θιπ] θαη ηήξεζε φισλ ησλ αλα-
θεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε έλαληη ηνπ εθκηζζσηή. 
 
 5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132 θαη 133 ηνπ Ν.4412/16 ή λα ιπζεί, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο ζχκ-
βαζεο (έθπησζε πξνκεζεπηή). 
 
 6. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, κνλνκεξψο 
θαη αδεκίσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο 
θαη  ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο ή νξηζηηθήο δηάιπζήο 
ηεο. 
 
 7. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε θαη ε κε νηνλ-
δήπνηε ηξφπν, παξαρψξεζε  θπιηθείνπ  ζε  ηξίηνπο, κε  νηνλδήπνηε ηχπν θαη 
κνξθή (γηα φκνηα ή παξαπιήζηα ρξήζε), ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ, ε εθκεηάιιεπ-
ζε κέζσ ηξίηνπ θαη ε αιιαγή ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 
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