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 ΠΡΟ :  3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
   Σει. (Δζση.) 6141 
 ΚΟΙΝ. :    Φ.604/12/39290 
  .2313 
  Καβχιε, 17 Απγ 20 

 
ΘΕΜΑ : πκβάζεηο - Γηαγσληζκνί (Τινπνίεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ ίηηζεο)  
   
XET. : α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ 

ΔΓ» 
 β. Ν.2690/1999 πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/1999, η. Α΄)   
 γ. Ν.Γ.Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δμνπζίαο  (ΦΔΚ 2300/2008, η. Β΄) 
 δ. Ν.3861/10 πεξί «Δλίζρπζεο ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ 

Τπνρξεσηηθή Αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ ησλ 
Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην 
Γηαδίθηπν (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
112/2010, η. Α΄)   

 ε. Ν.4013/2011 πεξί «χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» (ΦΔΚ 204/2011, η. Α΄) 

 ζη. Ν.4155/2013 πεξί «Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ & Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 120/2013, η 
Α΄)  

 δ. Ν.4235/2014 πεξί «Γηνηθεηηθψλ Μέηξσλ, Γηαδηθαζίεο θαη 
Κπξψζεηο ζηελ Δθαξκνγή ηεο Δλσζηαθήο θαη Δζληθήο 
Ννκνζεζίαο ζηνπο Σνκείο ησλ Σξνθίκσλ, ησλ Εσνηξνθψλ θαη 
ηεο Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Εψσλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο 
Αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α΄  
32/11-02-14) 

 ε. Ν.4250/2014 πεξί «Γηνηθεηηθψλ Απινπζηεχζεσλ – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 
ηνπ ΠΓ 318/1992 (A΄ 161) θαη Λνηπέο Ρπζκίζεηο» (ΦΔΚ 
143/2014, η Α΄)   

 ζ. Ν.4270/2014 πεξί «Αξρψλ Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Δπνπηείαο - Γεκφζην Λνγηζηηθφ & Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
143/2014, η Α΄), φπσο Σξνπνπνηήζεθε θαη Ηζρχεη   

 η. ΠΓ 28/2015 πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ησλ Γηαηάμεσλ γηα ηελ 
Πξφζβαζε ζε Γεκφζηα Έγγξαθα θαη ηνηρεία» (ΦΔΚ. 34/2015, 
η. Α΄) 

 ηα. Ν.4368/2016 πεξί «Μέηξσλ Δπηηάρπλζεο Κπβεξλεηηθνχ Έξγνπ 
θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 21/2016, η Α΄) 

 ηβ. Ν.4375/2016 πεξί «χζηαζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο 
Πξνζθχγσλ» 

ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
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 ηγ. Ν.4412/2016 πεξί «Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 147/2016, η. Α΄), φπσο 
Σξνπνπνηήζεθε θαη Ηζρχεη 

 ηδ. Τπ΄αξηζκ. 15/2016 Καηεπζπληήξηα Oδεγία Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ  
(ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) 

 ηε. Τπ΄ αξηζκ.ΤΑ/57654/23-5-2017 «Ρχζκηζε Δηδηθφηεξσλ 
Θεκάησλ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίνπ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 1781/2017, η. 
Β΄) 

 ηζη. Π.Γ39/2017 πεξί «Καλνληζκνχ Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ Δλψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ» (ΦΔΚ 64/2017, η. Α΄ ) 

 ηδ. Φ.600/27/254433/.1527/5 Ηνπλ 18/ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 
 ηε. Ν.4636/2019 «Πεξί Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο Μέηξα θαη Αιιεο 

Γηαηάμεηο  (ΦΔΚ 251/2019, η. Α΄) 
 ηζ. Τπ΄ αξηζκ. 23/2018 Καηεπζπληήξηα νδεγία Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ  

(Αξ. Πξση. 949)  (Δηδηθά Θέκαηα πκπιήξσζεο ηνπ ΣΔΤΓ)   
 θ. Φ.600/9/246662/.1514/02 Απξ 19/ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 
 θα. Ν.4681/2020 πεξί «Κχξσζεο ηεο απφ 10.2.20 Π.Ν.Π 

Καηεπείγνπζεο Ρπζκίζεηο Δπίηαμεο Αθηλήησλ γηα ηελ Απνθπγή 
Γηαθηλδχλεπζεο ηεο Γεκφζηαο Σάμεο θαη Τγείαο (Α΄ 28) θαη ηεο 
απφ 2.3.20 Π.Ν.Π «Αλαζηνιή ηεο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 
Υνξήγεζεο Αζχινπ (Α΄45) θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» ΦΔΚ Α΄74) 

 θβ. Ζ απφ 13.4.20 Π.Ν.Π Πέξη «Μέηξσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ 
πλερηδφκελσλ πλεπεηψλ ηεο Παλδεκίαο ηνπ Κνξσλoτνχ 
COVID-19 θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 84, η.Β΄)   

 θγ. Φ.900/47/779140/.877/16 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4(ΓΗΤΓΠ)/1α 
 θδ. Φ.814/400/779609/.964/29 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4(ΓΗΤΓΠ)/2β 

(ΑΓΑ: 61ΑΗ6-ΛΞ, ΑΓΑΜ: 20REQ007113043) 
 θε. Φ.600/78/779608/.963/29 Iνπι 20/ΓΔ/Γ4 (ΓΗΤΓΠ)1α 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ (ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ)  

ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08/2020 
 

 1. Αθνχ ιάβακε ππφςε: 
 
  α. Σα ζρεηηθά πνπ αθνξνχλ ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην 
νπνίν δηέπεη ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο.  
 
  β. Σν άξζξν 96 ηνπ (ηα) ζρεηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν δχλαηαη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 
ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο θαη 
απξφβιεπηεο αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο – πξνζθπγηθέο ξνέο), ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε θαη ιφγσλ εζληθήο αζθάιεηαο ή δεκφζηαο ηάμεο, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε 
ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  
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  γ. Σν άξζξν 32, παξ. 2, ζηνηρείν γ ηνπ (ηγ) ζρεηηθνχ, ζχκθσλα  κε 
ην νπνίν, είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, φηαλ γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο 
ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε 
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηρηέο δηαδηθαζίεο. 
 
  δ. Σε (ηζ) ζρεηηθή Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ, ζρεηηθά 
κε ηελ ππνβνιή/πξνζθφκηζε ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(ΣΔΤΓ) ζηελ πεξίπησζε δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ρσξίο δεκνζίεπζε. 
 
  ε. Σν (θγ) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ππφδεηγκα 
πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ 
πνπ ζα παξαζρεζνχλ.   
 
  ζη. Σν (ηε) ζρεηηθφ, ην νπνίν ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 
δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  
 
  δ. Σν (θε) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν αλαιήθζεθε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 
πξνθήξπμεο, θαη ην (θδ) φκνην, κε ην νπνίν δεζκεχζεθε πίζησζε νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2020, χςνπο δηαθνζίσλ νγδφληα έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα έμη επξψ 
(286.456,00€), γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζην Κέληξν 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) Φπιαθίνπ. 
   
  ε. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ 
πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
 Πποζκαλούμε/Διακηπύζζοςμε  

 
δεκφζην δηαγσληζκφ (ΑΓ:08/2020), κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16 
θαη θξηηήξην αλάζεζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), κε ηελ 
θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ έγγξαθσλ πξνζθνξψλ.  
 
 2. Ζ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, 
γίλεηαη ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 96 ηνπ Ν.4368/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 57 ηνπ Ν.4686/2020 θαη ηζρχεη, γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο 
αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο – πξνζθπγηθέο ξνέο), ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ιφγσλ 
εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο. 
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 3. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο γεπκάησλ (catering), γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο 
θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ζην ρ. Φπιάθην. 
 
 4. Ζ ζπλνιηθή, εθηηκψκελε, πξνυπνινγηζζείζα αμία, αλέξρεηαη ζηηο 
διακόζιερ ογδόνηα έξι σιλιάδερ ηεηπακόζια πενήνηα έξι εςπώ (286.456,00€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13%, γηα δχλακε (εθηηκψκελε) ζηηηδνκέλσλ έσο 
ηεηξαθφζηα 400 άηνκα εκεξεζίσο θαη κε κέγηζην θφζηνο αλά άηνκν ηα πένηε εςπώ 
και ογδόνηα επηά λεπηά (5,87€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 13%, παξνρή 3 
γεπκάησλ αλά εκέξα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 122 εκεξψλ.  
 
 5. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνυπνινγηζκνχ 
εμφδσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ/ΓΔ, ζηνλ Δηδηθφ Φνξέα 1011.701.00.000.00, ΑΛΔ 
2420989001 αξκνδηφηεηαο ΓΔ/Γ4, νηθ. έηνπο 2020.   
 
 6. Ζ πξνο παξνρή ππεξεζία θέξεη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ 55322000-1 ηνπ 
Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίνπ ζπκβάζεσλ (CPV).  
 
 7. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 122 εκεξψλ, 
αξρνκέλεο απφ ηελ Σξίηε 01 επηεκβξίνπ 2020, έσο θαη ηελ Πέκπηε 31 
Γεθεκβξίνπ 2020.  
 
 8. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, έρνπλ φπσο ζηα Παξαξηήκαηα «Α» έσο «Ζ» 
ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.  
 
 9. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, (παξαιαβήο 
ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο, νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηελ Τπεξεζία) νξίδεηαη ε 25 
Αςγ 20, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 09:00 πμ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ππνβάιινληαη κεηά 
ηελ παξέιεπζε ηεο ελ ιφγσ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  
 
 10. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ν έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απηψλ, 
θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ κεηνδφηε, ζα γίλεη 
απφ ην αξµφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ), 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά, ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηελ 25 Αςγ 2020, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 
10:00 πμ. 
 
 11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, χςνπο 
πένηε σιλιάδων εβδομήνηα εςπώ (5.070,00 €). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, χςνπο δώδεκα σιλιάδων 
εξακοζίων εβδομήνηα πένηε εςπώ (12.675,00€) (ζα δνζεί δηνξία ιίγσλ 
εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηελ θαηάζεζή ηεο, απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο). Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 
θαζνξίδνληαη ζην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο.  
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12. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ, δελ αληιεί δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ, ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 

 
 13. Ζ 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη 
δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε 
ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 14. Σν ΓΔ/Γ3, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α.), παξαθαιείηαη 
γηα ηελ αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
 15. Σν Δπηκειεηήξην Έβξνπ, παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο 
πξφζθιεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεψλ ηνπ, ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε ηα κέιε ηνπ. 
 
 16.  Ζ Γηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε: 3 
Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΔΓ, ηξαηφπεδν «ΑΒΡΑΜΗΓΖ», Καβχιε, Οξεζηηάδαο , ΣΓ 1025, 

ΣΚ.68200, ηειέθσλν: 25520 76141, email: 3mktax@army.gr 
 
 17. ηνηρεία επηθνηλσλίαο – επαθήο: Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο 
Πάλνπ, Σκεκαηάξρεο 3 Μ/Κ/4ν ΔΓ, ηει.: 25520 76141, e-mail: 3mktax@army.gr 
 

 Σαμίαξρνο Θεφδσξνο Υαηδεγεσξγίνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
         Σκρεο 4 ΔΓ/2  
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Β» Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο 
«Γ» Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
«Γ» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  
«Δ» Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο 
«Σ» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«Ε» Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ      
«Ζ» ρέδην χκβαζεο 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

Αλάξηεζε ζην ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
Αλάξηεζε ζην ΚΗΜΔΗ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 
ΓΔ/Γ4(ΓΗΤΓΠ) 

http://www.army.gr/
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
  17 Απγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟΙ ΣΗ  
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ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ (Κ.Τ.Σ.) ΣΟ Υ. ΦΤΛΑΚΙΟ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Δπσλπκία 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηξαηφπεδν «ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΒΡΑΜΗΓΖ», 
ΣΚ: 68200, Καβχιε Οξεζηηάδαο ΣΓ 1025 

Πφιε Καβχιε, Οξεζηηάδαο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 68200 

Υψξα  Διιάδα, GR3 

Κσδηθφο NUTS1 Κσδηθφο NUTS: EL511 

Σειέθσλν ηει.:25520-76240, 2552076141  

Φαμ  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  e-mail:  3mktax@army.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο2 Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.army.gr  

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην 
δηαδίθηπν (URL) 

www.army.gr 

Πίλαθαο ππ‟ αξηζκ. 1 

1.1.1. Αλαζέηνπζα Αξρή (ΑΑ) 

 Καζνξίδεηαη ε 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ε νπνία είλαη ρεκαηηζκφο Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΠΔΘΑ). 

1.1.2. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ΑΑ 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ είλαη ε Άκπλα. 

1.1.3. ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

1.1.3.1. Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο 
εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(email) ή κε ζπλδπαζκφ ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη 
ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

1.1.3.2. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, 
άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) :  www.army.gr. 

1.1.3.3. Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο 
εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ηαρπκεηαθνξψλ, 
ηειενκνηνηππίαο (Φαμ) ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ή κε ζπλδπαζκφ 
ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

1.1.3.4. Δηδηθόηεξα νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ αλαθέξνληαη 

                                            
1. https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS: Ζ θνηλή νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Δίλαη θσδηθνί 
ζχκθσλα κε ηε γεσθσδηθή ηππνπνίεζε γηα ηελ αλαθνξά ησλ ππνδηαηξέζεσλ ησλ ρσξψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δπξσπατθή 
Έλσζε γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 
Αλαιπηηθά ζηνηρεία, φπσο ΔΔ 1059/2003, L154, ζει. 19 έσο 21. 
2. πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο 
ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

mailto:3mktax@army.gr
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ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο παξ. 1.1 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξ. 2.4.2. 

1.1.3.5. ηνηρεία επηθνηλσλίαο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 
ηεο παξαγξάθνπ 1.1 ηεο παξνχζαο. 

1.1.3.6. Καλέλαο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ κπνξεί ζε 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 
Τπεξεζίαο ζρεηηθά µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.2. ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

1.1.1 Δίδνο δηαδηθαζίαο  

1.2.1.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2γ θαη ηνπ 
άξζξνπ 32Α ηνπ λ.4412/2016, πξνο θάιπςε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε 
γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, εμαηηίαο ηεο αδήξηηεο θαη επείγνπζαο 
αλάγθεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ δηαβίσζεο ησλ απμεκέλσλ αξηζκψλ πξνζθχγσλ/ 
κεηαλαζηψλ. 

1.2.1.2. Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
αλέξρεηαη ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.6.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.2.2. Υξεκαηνδόηεζε ηεο ύκβαζεο 

 Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 1.011.701.00.000.00 θαη 
ηνλ ΑΛΔ 2420989001, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 
άξζξνπ 1.4.49 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.3. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

1.3.1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

1.3.1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζπλνιηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 122 εκεξψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο 
θαη κεηαλάζηεο ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ζην Υσξηφ 
Φπιάθην. 

1.3.1.2. Πίλαθαο Πεξηνρήο Παξάδνζεο Τιηθψλ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΚΔΝΣΡΟΤ / 
ΓΟΜΗ 

ΚΧΓΙΚΟ 
NUTS 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

1 

Κέληξν 
Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο  
ζην ρ. Φπιάθην. 

 

EL511 
Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 

Φπιαθίνπ 

Πίλαθαο ππ‟ αξηζκ. 2 

1.3.1.3. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο ησλ πξνο Παξάδνζε Τπεξεζηψλ/Παξαδνηέσλ 

ΠΔΡΙΟΥ
Η 

ΔΚΣΙΜΧΜ
ΔΝΗ 

ΥΡΟΝΙ
ΚΗ 

ΣΙΜΗ 
ΗΜΔΡΗΙ

ΤΝΟΛΙ
ΚΟ 

ΤΝΟΛΙ
ΚΟ 

ΑΝΑΛΟΓΟΤ
Ν ΦΠΑ (%) 

ΤΝΟΛΙΚ
Ο 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
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ΚΔΝΣΡ
ΟΤ 

ΠΑΡΑΓ
ΟΗ 

ΤΠΗΡΔ
ΙΧΝ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΗΜΔΡΗΙ
ΧΝ 

ΜΔΡΙΓΧΝ 

ΓΙΑΡΚΔ
ΙΑ 

ΤΜΒΑ
Η 

Α 
ΑΣΟΜΙΚΗ

 
ΜΔΡΙΓΑ 
ΙΣΙΗ     

(€)              
 (άλεπ 
ΦΠΑ) 

ΗΜΔΡΗ
ΙΟ 

ΚΟΣΟ  
(€)     

(άλεπ 
ΦΠΑ) 

ΚΟΣΟ  
ΤΜΒΑ

Η 
(€)     

(άλεπ 
ΦΠΑ) 

(γηα ηελ 
πεξηνρή 

ελδηαθέξνλη
νο) 

ΚΟΣΟ  
ΤΜΒΑ

Η 
(€)     

(κε ΦΠΑ) 

ΦΤΛΑΚΗΟ 
ΟΡΔΣΗΑ

ΓΟ 
400 122 5,19 2.077.88 253.500,88 13 

 
286.456,00 

 

Πίλαθαο ππ‟ αξηζκ. 3 

1.3.1.4. Οη αλσηέξσ εθηηκώκελεο πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη 
δεζκεπηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία θαη δχλαηαη λα κεησζνχλ ή λα απμεζνχλ, δεδνκέλνπ 
ηνπ επκεηάβιεηνπ ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 

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

1.3.1.6. Σα πξνκήζεηα πιηθά θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο 
ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):  

 

Πίλαθαο ππ‟ αξηζκ. 4 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη 
ιεπηνκεξείο ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ δίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Β» 
Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη «Γ» 
Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αληίζηνηρα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.3.2. Αλαζέηνπζεο Αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύκβαζε 

 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

1.3.3. Αξηζκόο ζπκβαιινκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ   

 Ζ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα νδεγήζεη ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε 
έλαλ (1) νηθνλνκηθφ θνξέα.   

1.3.4. Τπνδηαίξεζε ηεο ύκβαζεο ζε Σκήκαηα 

Ζ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δελ ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο 
ηκήκαηα.  

1.3.5. Αμία ηεο ύκβαζεο 

1.3.5.1. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
δηαθνζίσλ νγδφληα έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα έμη επξψ (286.456,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 253.500,88 €, 
ΦΠΑ : 32.955,12 €). 

Κνηλό Λεμηιόγην (CPV) Πεξηγξαθή 

55520000-1 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο 
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1.3.5.2. Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα κεηαβιεζεί 
ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 13%. 

1.3.6. Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 

Γελ πθίζηαηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο. 

1.3.7. Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 

1.3.7.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 122 εκέξεο, άξρεηαη δε απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ.  

1.3.7.2. Ζ ζχκβαζε (αξρηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο 
/-ζεσλ) ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ 
ηνπ επκεηάβιεηνπ ηεο ξνήο ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, φηαλ 
ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

1.3.7.2.1. Έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα απηήο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ 
πξφζθιεζε. 

1.3.7.2.2. Αλαιψζεθε ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο. 

1.3.7.2.3. Οινθιεξψζεθε ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ρψξν πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα.  

1.3.7.2.4. Απνπιεξψζεθε ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκβάζεσο, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ πνηληθέο ξήηξεο ή εθπηψζεηο. 

1.3.7.2.5. Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη 
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα  θαη εθδφζεθαλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επί 
επηβνιήο πνηληθέο ξεηξψλ ή εθπηψζεσλ ή επί δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ. 

1.3.8. Κξηηήξην Αλάζεζεο 

1.3.8.1. Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε εληαία ηηκήο (ΠΣ) γηα 
όια ηα γεύκαηα), φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 ηεο παξ.1.3.1.3 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

1.3.8.2. Σα είδε ησλ γεπκάησλ αλαθέξνληαη ζηα Πξνζαξηεκέλα 1 έσο 6 
ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη νη 
ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο απηψλ. 

1.3.9. Γεληθά ηνηρεία 

1.3.9.1. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΚΤΣ, φιεο ηηο εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ επίζθεςε έρεη σο ζηφρν ηελ 
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θνηλή αληίιεςε γηα ηηο απαηηήζεηο ζίηηζεο. 

1.3.9.2. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξναλαθεξζείζα επίζθεςε απαηηείηαη ν 
ζπληνληζκφο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
θαη κε κέξηκλά ηεο ζα πξνγξακκαηίδεηαη ε επίζθεςε.  

1.4. Θεζκηθό πιαίζην 
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Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη ηηο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη 
ηδίσο3: 

1.4.1. Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη. 

1.4.2. Σνπ λ. 4639/2019 (ΦΔΚ Α΄169) (Άξζξν 122) «Πεξί ζπλδξνκήο έθηαθηεο θαη 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο κέρξη 31.12.2020».  

1.4.3. Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013». 

1.4.4. Σνπ Ν. 4375/2016 (ΦΔΚ 51/Α/03-04-2016 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
ζχζηαζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο  
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ 
θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» φπσο ηζρχεη. 

1.4.5. Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

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

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

1.4.9. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»5.  ε πεξίπησζε κε 
επάξθεηαο ηθαλνχ αξηζκνχ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ δχλαηαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα νξηζζνχλ κε κέξηκλα ηεο Γηνίθεζεο.    

1.4.10. Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

1.4.11. Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.4.12. Σνπ λ. 3548/2007 (ΦΔΚ 68 Α) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

                                            
3
 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο πξφζθιεζεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην 

θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο πξφζθιεζεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ 
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο ξήηξαο επειημίαο. 
4
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

5
 Μφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο  γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
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1.4.13. Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
φπσο ηζρχεη. 

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

1.4.15. Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα». 

1.4.16. Σνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21Α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 96 απηνχ πεξί 
ζπλδξνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο 
θαη ζχζηαζεο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαηφπηλ ηνπ 
άξζξνπ 17 ηνπ λ.4650/2019 (ΦΔΚ 207Α). 

1.4.17. Σνπ π.δ. 39/2017 (ΦΔΚ 64Α/04-05-2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ». 

1.4.18. Σεο ππ' αξηζ. 5143/11-11-2014 (ΦΔΚ 3335Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
«Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 
απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ηεο ΔΑΑΓΖΤ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

1.4.19. Σεο κε αξ. 1191/14-03-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο 
ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο 
θξάηεζεο 0,07% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4013/2011 (Α΄ 204), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4605/2019 θαη 235 παξ.1 ηνπ λ. 
4610/2019, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ 
άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

1.4.20. Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 

1.4.21. Σν ππ. αξηζ. ΦΔΚ 879 Β/13-3-2018 «Καζνξηζκφο Ζκεξήζησλ θαη 
Δβδνκαδηαίσλ Ννκαξρηαθψλ θαη Σνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

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

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

1.4.24. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 
ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

1.4.25. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 
πκβνχιην ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 
ηξέρνπζα θξίζε ηνπ αζχινπ, Βξπμέιιεο 9.9.2015 COM (2015) 454 final. 

1.4.26. Σεο ππ. αξηζ. Φ.092/8/66625/.15516/29-09-2017 (ΦΔΚ 3495 Β‟ / 05-10-
2017) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Μεηαβίβαζε νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ζε θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο ησλ 
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Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζην αληηθείκελν δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Π.Γ.Δ. (Δζληθά θαη πγρξεκαηνδνηνχκελα 
Πξνγξάκκαηα) θαη αθνξνχλ ζηε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε 
δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο». Σνπ λ. 4509/17, άξζξν 74 (ΦΔΚ 201Α΄/22-12-
2017) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.»  

1.4.27. Σνπ λ.4442/16 (ΦΔΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 
άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

1.4.29. Σεο ΚΤΑ κε αξηζκ. 137954 ΦΔΚ (4515 Β/30-12-2016) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
παξνρή Κεληξηθψλ θαη Δπηθνπξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξψλ πξνκεζεηψλ θαη 
γεληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Αγνξψλ ηεο παξ. 1 β) ηνπ 
άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4412/2016». 

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

1.4.31. ΤΑ ππ. αξηζκ.11.1/6343 «Γεληθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γνκψλ Φηινμελίαο 
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο 
Τπνδνρήο» (ΦΔΚ Β΄ 3295 / 09 Γεθ 14) 

1.4.32. Σνπ λ. 4605/19, άξζξν 43 (ΦΔΚ 52Α΄/01-04-2019) «Σξνπνπνηήζεηο 
Γηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016». 

1.4.33. Σνπ λ. 4608/19, άξζξν 33 (ΦΔΚ 66Α΄/25-04-2019) «Σξνπνπνηήζεηο 
Γηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016». 

1.4.34. Σνπ λ. 4609/19, άξζξν 56 (ΦΔΚ 67Α΄/03-05-2019) «Σξνπνπνηήζεηο 
Γηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016». 

1.4.35. Σεο ΤΑ ππ. αξηζκ.Α.1151 «Παξάηαζε Μείσζεο πληειεζηψλ Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) γηα ηα λεζηά Λέξν, Λέζβν, Κσ, άκν θαη Υίν» (ΦΔΚ B‟ 
2537/24.06.2020). 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4.43.    ΚΤΑ ππ. αξηζ. 1288 (ΦΔΚ 1763 Β/22-5-2017) Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 
15523/30-8-2006 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά 
κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» (Β‟1187/31.8.2006). 
 
1.4.44. Σνπ Ν.4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α‟ 32/11-02-14). 

1.4.45. Σελ ππ' αξηζ. 2/30866/0022/01 (ΦΔΚ 1022 B) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
"Καζνξηζκφο εκεξήζηαο, θαη' άηνκν, δαπάλεο ηξνθνδνζίαο πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ 
ππφ λφκηκν πεξηνξηζκφ". 

1.4.46. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4681/2020 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα 
Φ.Π.Α. ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή απφ ηνλ Φ.Π.Α. ζπκβάζεσλ λαχισζεο, κίζζσζεο, 
πνπ ζπλάπηνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ 
κεηαλαζηεπηηθνχ ή εθηάθησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ». 

1.4.47. Φ.900/382/287414/.4453/21 Ηνπι.2020/ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 

1.4.48. Φ.600/78/779608/.963/29 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4/1α Δληνιή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ 

1.4.49. Φ.814/400/779609/.964/29 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4 (ΓΗΤΓΠ)/2β Αλάιεςε 
Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 61ΑΗ6-ΛΞ, ΑΓΑΜ: 20REQ007113043) 

1.5. Πξνζεζκία Παξαιαβήο Πξνζθνξώλ θαη Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ 

1.5.1. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
είλαη ε 25/08/2020 θαη ώξα 09:00πκ. 
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1.5.2. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ (απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ) ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00πκ (κία (1) ψξα αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία ηεο παξ 
1.5.1). 

 

1.6. Γεκνζηόηεηα 

1.6.1. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γελ απαηηείηαη ιφγσ ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο (Άξζξν 32 ηνπ 
Ν.4412/2016). 

1.6.2. Γεκνζίεπζε ζε Δζληθό Δπίπεδν 

1.6.2.1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηπρφλ 
ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε παξνχζα πξφζθιεζε: 

1.6.2.1.1. Καηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

1.6.2.1.2. Αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 

1.6.2.1.3. Καηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): http://www.army.gr. 

1.6.2.1.4. Απεζηάιε ειεθηξνληθά γηα αλάξηεζε ζην 
Δπηκειεηήξην Έβξνπ.  

1.6.2.2. Δθηφο ησλ άιισλ, δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ζε εκεξήζηεο θαη 
εβδνκαδηαίεο πεξηθεξεηαθέο (λνκαξρηαθέο) εθεκεξίδεο. 

1.6.3. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Γελ πθίζηαληαη ιφγσ ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο.   

1.7. Αξρέο Δθαξκνδόκελεο ζηε Γηαδηθαζία ύλαςεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

1.7.1. Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. Ζ 
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 
ηνπο. 

1.7.2. Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

1.7.3. Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.army.gr/
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ





Α-13 

./. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

2.1.1. Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο6 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ηα 
αθφινπζα: 

2.1.1.1. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

2.1.1.2. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

2.1.1.3. Φ.600/78/779608/.963/29 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4/1α Δληνιή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

2.1.1.4. Ζ Φ.814/400/779609/.964/29 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4 (ΓΗΤΓΠ)/2β 
(ΑΓΑ: 61ΑΗ6-ΛΞ, ΑΓΑΜ: 20REQ007113043). 

2.1.1.5. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην 
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά. 

2.1.1.6. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

2.1.1.7. Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 

2.1.2. Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

2.1.2.1. ιεο νη επηθνηλσλίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.1.3 ηεο παξνχζαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.2.2. Ζ Σαμηαξρία παξέρεη ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο/δηαθήξπμεο. 

2.1.2.3. Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο 
«Δρεκχζεηαο» κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 
πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο: 

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

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

2.1.2.3.3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο  παξ. 2.1.2.3, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε 
θάζε δεκίαο ηεο. 

                                            
6
 πκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε Α.Α. θξίλεη αλαγθαία κε ζθνπφ 

λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
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2.1.2.3.4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 
πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 
ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη, ππνγεγξακκέλε ππνρξεσηηθά θαηά 
ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο. 

2.1.2.3.5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.1.2.3.6.  Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ 
πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 

2.1.3. Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

2.1.3.1. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη 
εγγξάθσο ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη 1 
εξγάζηκε εκέξα, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη ζηηο 
24 Απγνχζηνπ 2020 θαη ψξα 15:00κκ, θαη απαληψληαη αληίζηνηρα.  

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

2.1.3.2.1. ηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξ. 2.1.3.1, δελ έρνπλ παξαζρεζεί πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

2.1.3.2.2. ηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

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

2.1.3.4. ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή 
δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη 
παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4. Γιώζζα – Οξηζκνί 

2.1.4.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

2.1.4.2. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.4.3. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.7 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

                                            
7
 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
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1497/1984 (Α΄188)8. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

2.1.4.4. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά 
έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 
είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν. 

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

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

2.1.4.7. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή 
κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 
ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

2.1.4.8. Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, θαζψο θαη κεηαμχ 
απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

2.1.4.9. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζε ηζρχνπλ νη νξηζκνί 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ιφγσ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 θαη 
3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο επίζεο νη νξηζκνί θαη νη αληίζηνηρεο κε ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014 
(ΦΔΚ Α΄/32/2014) («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο 
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη 
ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ). 

2.1.4.10. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 

2.1.4.10.1. Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ 
ηξνθίκνπ πνπ δελ πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν 
παξαζθεπάδεηαη θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 

                                            
Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 
ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη 
γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
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2.1.4.10.2. Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ 
θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη 
ρεηξηζκνχ ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 
έσο ηελ θαηαλάισζε. 

2.1.4.10.3. Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο 
Αιπζίδαο Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή 
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή πψιεζε 
θαη δηάζεζε ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη 
νη Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ησλ 
σο άλσ επηρεηξήζεσλ π.ρ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζίαο, θαζαξηζηηθψλ, πξνζζέησλ θαη 
ζπζηαηηθψλ. 

2.1.4.10.4. Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο 
επηρείξεζεο. 

2.1.4.10.5. Πάξνρνο ππεξεζηώλ σο ε επηρείξεζε 
νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηνλ 
ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ ζηελ αιπζίδα Σξνθίκσλ. 

2.1.4.10.6. Ηκεξήζηα κεξίδα σο ην ζχλνιν ησλ γεπκάησλ 
κίαο εκέξαο γηα έλα άηνκν, αλεμαξηήησο είδνο ζπζζηηίνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
ζηα πξνζαξηεκέλα 1 έσο 6 , ηεο Πξνζζήθε «1» ζην Παξάξηεκα «Β». 

2.1.5. Δγγπήζεηο 

2.1.5.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ λ.4364/2016 (Α΄13)9 πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 

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

2.1.5.3. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),   

                                            
9
  Πξβι.  άξζξν 120 Ν.4512/2018 (ΦΔΚ Α΄ 5/17.1.2017), θαζψο θαη  άξζξν 15 παξ.1 Ν.4541/2018  (ΦΔΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
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δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ή πξφζθιεζεο εθδή-
ισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

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

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

2.1.5.4. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, φπσο ζην Παξάξηεκα «Ε» 
ηεο παξνχζαο.  

2.1.5.5. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 
εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηνπο. 

2.2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο – Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

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

2.2.1.1.1. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο. 

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

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

2.2.1.1.4. ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

2.2.1.2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή  γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

2.2.1.3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
αιιειέγγπα θαη εηο νινθιεξία. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε 
επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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2.2.2. Δγγύεζε πκκεηνρήο10 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
(πξνζθέξνληεο),  «εγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην δπν 
ηνηο εθαηφ (2%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο, αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε 
αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε ,ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ 
εβδνκήληα επξψ. (5.070,00 €)   

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

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα 
(30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.6 ηεο 
παξνχζαο, ήηνη κέρξη 30 Ηαλνπαξίνπ 2021, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη 
ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 
ηνπ λ. 4412/2016. 

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

2.2.3. Λόγνη Απνθιεηζκνύ 

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

2.2.3.1. ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο11:  

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

2.2.3.1.2. Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 
ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

                                            
10 Πξβι  ζην άξζξν 32Α ηνπ λ.4412/2016
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2.2.3.1.3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 
λ. 2803/2000 (Α΄ 48). 

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

2.2.3.1.5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, 
ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166). 

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

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

2.2.3.2.1. ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

2.2.3.2.2. ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2.2.3.2.3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

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

 Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 2.2.3.1.1 έσο 2.2.3.1.6 
ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε. 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

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

2.2.3.3.2. ηαλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 
θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ 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. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

2.2.3.3.3. ηαλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ γλσξίδεη12 ή κπνξεί λα 
απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο:  

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

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

Οη θπξψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 2.2.3.3.3.1 θαη 
2.2.3.3.3.2 πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

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

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

2.2.3.4.1. Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016. 
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2.2.3.4.2. Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα κελ 
απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ 
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο13. 

2.2.3.4.3. Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ 
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2.2.3.4.4. Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

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

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

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

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

2.2.3.4.9. Δάλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα απνδείμεη, κε 
θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 
ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

  Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 
2.2.3.4.1 έσο 2.2.3.4.9 ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 
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απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 
γεγνλφηνο. 

   Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2.2.3.4.2, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ 
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο. 

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

2.2.3.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3.3 θαη 
2.2.3.414 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ.  Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα 
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο 
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη 
ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε15. 

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

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 
απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4. Καηαιιειόηεηα Άζθεζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

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

2.2.4.2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή 
λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.4.3. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε 
θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 
πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 

                                            
14

 πσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε 
15

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
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ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. 

2.2.4.4. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ 
ππφ αλάζεζε πξνκήζεηα. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε 
παξαπάλσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα ππνβάιεη 
έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα εζληθή 
λνκνζεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη εγγξαθή ζε Δζληθά Μεηξψα. 

2.2.5. Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 

2.2.5.1. ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα 
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν εηδηθφο εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ (δειαδή ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην 
αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο) γηα ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πξηλ ην 
έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο (2017, 2018, 2019) είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 
100% ηνπ χςνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

2.2.5.2. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν εηδηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

2.2.5.2.1. Ίζνο (ή κεγαιχηεξνο) κε ην 100% (ή δηπιάζην) ηνπ 
χςνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα νιφθιεξν ην έηνο (12 
κήλεο).  

2.2.5.2.2. Ίζνο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ χςνπο ηνπ 
ζπλφινπ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 
εθφζνλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ έηνπο [π.ρ γηα 
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα 225 εκέξεο εληφο ηνπ έηνπο, πξέπεη λα 
είλαη ίζνο κε ην γηλφκελν: 225/365 Υ (επί) ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο]. 

Γηεπθξίληζε: Σα παξαπάλσ ζηνηρεία λα πξνζθνκηζζνχλ κφλν θαηφπηλ εηδηθήο 
παξαγγειίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

2.2.5.2.3. Καηάιιειεο (ρξνλνινγηθά επίθαηξεο) βεβαηψζεηο 
αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο (πνπ δελ αθνξνχλ ζε εγγπεηηθέο επηζηνιέο παξά κφλν ζε πηζηψζεηο σο 
απνδεηθηηθφ ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξείαο αληαπφθξηζεο ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο 
θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο σο πξνο ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, αλαθεξνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ) ή 
πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο  θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο ή αλψηεξεο 
απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ην 
δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο ηεο/ησλ ππεξεζίαο /-ηψλ γηα ηελ/ηηο νπνία /-εο γηα 
ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ 
θηλδχλσλ. 
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2.2.6. Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα 

2.2.6.1. Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ παξαδνζέλησλ ππεξεζηψλ φπσο 
παξαθάησ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (3) πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο (2017, 2018 θαη 2019) λα έρνπλ εθηειέζεη ζχκβαζε/εηο, αληίζηνηρε/εο κε 
ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ παξαιήπηε, ε/νη νπνία/εο λα 
πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

2.2.6.1.1. Να είλαη (καδηθήο ζίηηζεο) πιήξεηο γεπκάησλ (θαη΄ 
ειάρηζην γεχκα θαη δείπλν). 

2.2.6.1.2. Σν άζξνηζκα ησλ εκεξεζίσλ κεξίδσλ ηνπο (γηα 
φιεο ηηο εκέξεο ησλ ζπκβάζεσλ) λα ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ  
κεξίδσλ ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) Φπιαθίνπ.  

2.2.6.1.3. Να είλαη φζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα: 

2.2.6.1.3.1. πλερφκελεο επί θαζεκεξηλήο 
βάζεσο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αληίζηνηρε ηεο, πξνο 
ππνγξαθή, ζχκβαζεο. 

2.2.6.1.3.2. Αζξνηζηηθά ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε δπν 
(2) κήλεο. 

 Οη παξαπάλσ ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα είλαη θαη 
κφλν κία (1), εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 2.2.6.1.   

2.2.6.1.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ παξείραλ ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο, λα δηέζεηαλ θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξ. 2.2.7 ηεο παξνχζαο. 

2.2.6.2. Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 
ηερληθό εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο παξαθάησ: 

2.2.6.2.1. Δγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο παξαζθεπήο ησλ 
γεπκάησλ, φπσο παξαθάησ: 

2.2.6.2.1.1. Αξρηθήο θύξηαο κνλάδαο. 

2.2.6.2.1.2. Δθεδξηθήο. 

2.2.6.2.2. Καηάιιεια νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζπζζηηίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο άδεηεο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη νδεγνί 
απηψλ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ 
αλάινγν ηχπν νρήκαηνο. 

2.2.6.3. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 
ιακβάλεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, φπσο 
παξαθάησ: 

2.2.6.3.1. Δμαζθάιηζε κεηαθνξάο (ζπζθεπαζίαο) ησλ 
πξντφλησλ δηαηξνθήο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνπζεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, 
φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν λνκνινγία. 

2.2.6.4. Αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 
πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο παξαθάησ: 
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2.2.6.4.1. Αλαθνξά ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγαδφκελσλ, κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, πξνκεζεπηψλ, ζε φηη αθνξά ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. 

2.2.6.5. Απνδνρή ηνπ ειέγρνπ, απφ ηνλ θάηνρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
παξ.2.2.6.2.1, δηελεξγνχκελνπ απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ή εμ νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδηα 
ππεξεζία ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ή αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο, ηνπ 
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη, 
φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

2.2.6.6. ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα (γεχκαηα) πνπ παξέρνληαη: 

 Πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθίεο (ηξφπνπ παξαζθεπήο, 
ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο, θφξησζεο θαη δηαλνκήο) ε απζεληηθφηεηα ησλ νπνίσλ 
πξέπεη λα κπνξεί λα βεβαηψλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο  ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

2.2.7. Πξόηππα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη Πξόηππα Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο 

2.2.7.1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε: 

2.2.7.1.1. χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 
θαηά ISO 22000 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 

2.2.7.1.2. χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία 
Διέγρνπ (HACCP) ή ηζνδχλακν, ζην ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο", ζε ηζρχ θαζ‟ φιε 
ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 

2.2.7.1.3. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 
9001:2015 ή ηζνδχλακν ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο. 

2.2.7.1.4. χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ISO 
14001:2015 ή ηζνδχλακν ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο. 

2.2.7.1.5. χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 
εξγαζία θαηά OHSAS 18001:2007 (κέρξη 11– 03– 202116) ή ISO 45001:2018 ή 
ηζνδχλακν. ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 

2.2.7.2. ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 
22000, ζχκθσλα κε ην νπνίν εθαξκφδεη απνδεδεηγκέλα ηηο δηαδηθαζίεο HACCP, ηφηε 
δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 2.2.7.1.2 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

2.2.8. ηήξημε ζηηο Ιθαλόηεηεο Σξίησλ 

2.2.8.1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα 
ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ 
ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 
ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 
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2.2.8.2. ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηελ 
πξφζθιεζε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί 
θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο17. 

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

2.2.9. Καλόλεο Απόδεημεο Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.9.1. Πξνθαηαξθηηθή Απόδεημε Καηά ηελ Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

2.2.9.1.1. Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: 

2.2.9.1.1.1. Γελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη  

2.2.9.1.1.2. Πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2,2,4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο,  

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήκσζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα «Γ», ην νπνίν απνηειεί 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΣΔΤΓ  
θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 
158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ‟. Αξηζ. 15/2016 
(ΑΓΑ:ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) 

2.2.9.1.2. Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) 
εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.2.9.1.3. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ 
έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή 
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

2.2.9.1.4. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην 
πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

2.2.9.1.5. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  
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2.2.9.1.6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίησλ), ππνβάινπλ θαη ρσξηζηφ 
ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη, 
δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο. 

2.2.9.1.7. Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο 
αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο ζχκβαζεο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίην, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη 
ζρεηηθφ ΣΔΤΓ ησλ ππεξγνιάβσλ δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ 
απηνχο, πξνθεηκέλνπ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 
2.2.3 ηεο παξνχζαο18. 

2.2.9.2. Απνδεηθηηθά Μέζα 

2.2.9.2.1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 
ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ.4412/2016. 

2.2.9.2.2. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη 
πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 - 2.2.6). 

2.2.9.2.3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 θαη 2.2.3.4. 

2.2.9.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 
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  Πξβι., επίζεο, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο Αξρήο κε ηίηιν ««Δηδηθά ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 
(ΔΔΔ)», Κεθάιαην ΗΗΗ.Μέξνο 2, Γ. ζεκείν , ζει. 19 (ΑΓΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

 ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ρσξηζηά ΣΔΤΓ/ΔΔΔ, φπνπ 
παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο II θαη ζχκθσλα 
κε ην Μέξνο ΗΗI ηνπ ΣΔΤΓ/ ΔΔΔ 42 γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο.  

 ε πεξίπησζε κε ππέξβαζεο ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ πξφζθιεζε ή ζηελ πξφζθιεζε θαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο II θαη ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ, πξέπεη ή δελ 
πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
θαη θαηά ζπλέπεηα, εάλ ζα ππνβιεζεί απφ απηνχο ΣΔΤΓ/ΔΔΔ. 
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2.2.9.2.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε 
δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

2.2.9.2.6. Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

2.2.9.2.6.1. Οη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. 

2.2.9.2.6.2. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ 
έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ19. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπο. 

2.2.9.2.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε 
δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

2.2.9.2.8. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 
απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά20: 

2.2.9.2.8.1. Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβoιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 

                                            
19

  Πξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. α, 
ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

20
 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 
 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ 

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

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

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

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

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

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

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.   
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εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.2 ηνπ παξφληνο. 

2.2.9.2.8.2. Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.3 θαη 
2.2.3.4.2: 

2.2.9.2.8.2.1. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη 
ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη 
ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ. 

2.2.9.2.8.2.2. Δηδηθά γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.3.1 θαη 2.2.3.3.2 πέξαλ ηνπ σο άλσ 
πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη: 

2.2.9.2.8.2.2.1. Τπ
εχζπλε Γήισζε, ηνπ Ν.1599/1986, ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

2.2.9.2.8.2.2.2. Τπ
εχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

       Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

       Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

       Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

2.2.9.2.8.3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 
2.2.3.3.3 ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο.  Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ, 
απηό αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

       Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ 
ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
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παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2 θαη 2.2.3.4.2, ηα έγγξαθα ή ηα 
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε 
ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
- κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

       Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 
παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2 θαη 2.2.3.4.2. Οη επίζεκεο 
δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ.4412/2016. 

2.2.9.2.8.4. Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη 
δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

2.2.9.2.8.5. Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8 ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.9.2.9. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
(απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο.  

     Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.  

     Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ 
Δπηκειεηήξην. 

     Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 
γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ 
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

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

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art81
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XI
https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_XI
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2.2.9.2.10.1. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή 
απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ (3) νηθνλνκηθψλ 
ρξήζεσλ πξηλ ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο (2017, 2018, 2019) ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηε 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ: 

2.2.9.2.10.2. Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ 
εηδηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ 
δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ). 

2.2.9.2.10.3. Καηάιιειεο (ρξνλνινγηθά επίθαηξεο) 
βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 
ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο  θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ 
ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε 
πξνκήζεηαο γηα ην δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο ηεο/ησλ ππεξεζίαο /-ηψλ γηα 
ηελ/ηηο νπνία /-εο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη 
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ 
είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ 
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν 
έγγξαθν. 

2.2.9.2.11. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

2.2.9.2.11.1. Γηα ηελ παξ. 2.2.6.1, θαηάινγν ησλ 
αληίζηνηρσλ, κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ 
εθηειεζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (3) πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο (2017, 2018 θαη 2019) νη νπνίεο λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηεο 
παξ. 2.2.6.1. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή.  

 

α/α 
Δπσλπκία 

Φνξέα 

Πεξίνδν 
χκβαζεο 

χληνκε 
Πεξηγξαθή 

Παξερφκελσλ 
Τπεξεζηψλ 

πλνιηθή 
Αμία 

χκβαζεο 

ηνηρεία 

ISO 
HACCP 

Αξηζκφο 
Ζκεξεζίσλ 
Μεξίδσλ 

Τπεχζπλνο 
Φνξέα γηα 

Δπηβεβαίσζε 
ηνηρείσλ 

ηνπ Πίλαθα  
απφ έσο 

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

         

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ ΔΣΟΤ (………): ……….  

   

Υξνληθή Πεξίνδνο:  .. / … / ……  -   .. / … / ……  
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α/α 
Δπσλπκία 

Φνξέα 

Πεξίνδν 
χκβαζεο 

χληνκε 
Πεξηγξαθή 

Παξερφκελσλ 
Τπεξεζηψλ 

πλνιηθή 
Αμία 

χκβαζεο 

ηνηρεία 

ISO 
HACCP 

Αξηζκφο 
Ζκεξεζίσλ 
Μεξίδσλ 

Τπεχζπλνο 
Φνξέα γηα 

Δπηβεβαίσζε 
ηνηρείσλ 

ηνπ Πίλαθα  
απφ έσο 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ ΔΣΟΤ (………): ……….  

 

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

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ ΔΣΟΤ (………): ……….  

 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΙΓΧΝ 3εηηαο (………): ……….  

 

2.2.9.2.11.1.1. Ζ/Οη παξαπάλσ ζχ-
κβαζε/εηο ππεξεζηψλ ηεο παξ. 2.2.9.2.11.1 ηεο παξνχζαο, απνδεηθλχεηαη/νληαη κε: 

2.2.9.2.11.1.1.1.1.  
 Πηζηνπνηεηηθφ νξζήο εθηέιεζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ αληίζηνηρε 
δεκφζηα ππεξεζία (απνδέθηεο είλαη ε Γεκφζηα Τπεξεζία) ή βεβαίσζε/ απιή 
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο) 

2.2.9.2.11.1.1.1.2.  
Αληίγξαθν αληίζηνηρεο/σλ ζπκβάζεο/εσλ. 

2.2.9.2.11.1.1.1.3.  
Σξία (3) ηηκνιφγηα απφ ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο ζχκβαζε/εηο (ελλνείηαη εληφο ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο ζχκβαζεο θαη κε απνδέθηε ηνλ αληηζπκβαιιφκελν 
απνδέθηε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο). Αλ ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηεο ελ ιφγσ 
ζχκβαζεο/εσλ ηηκνινγήζεθε ζε ιηγφηεξα απφ ηξία (3) ηηκνιφγηα, ηφηε πξνζθνκίδνληαη 
κφλν απηά.  

2.2.9.2.11.2.  Γηα ηελ παξ. 2.2.6.2.1: 

2.2.9.2.11.2.1. Τπεχζπλε Γήισζε 
γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ (θύξηαο 
θαη εθεδξηθήο) ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο απφ ηελ Τπεξεζία 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν. 

2.2.9.2.11.2.2. Φσηναληίγξαθν ησλ 
αδεηψλ ιεηηνπξγίαο (θύξηαο θαη εθεδξηθήο) γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο ζίηηζεο, νη 
νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ. 

2.2.9.2.11.3.  Γηα ηελ παξ. 2.2.6.2.2: 

2.2.9.2.11.3.1.  Καηάινγν νρεκάησλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζπζζηηίνπ (γεπκάησλ). 

2.2.9.2.11.3.2.  Αληίγξαθα αδεηψλ 
θπθινθνξίαο ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 
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2.2.9.2.11.3.3. Βεβαίσζε ή αληίγξα-
θν απηήο, πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ απφ ηελ 
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ αλήθεη ε Γ/λζε Μεηαθνξψλ 
φπνπ ζα γίλεηαη ή ηαμηλφκεζε ή ε έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο ππ. Αξηζκ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.47829/17 (ΦΔΚ 2161/Β/23-6-
2017). 

2.2.9.2.11.3.4. Αληίγξαθα Δπαγ-
γεικαηηθψλ δηπισκάησλ νδήγεζεο Καηεγνξίαο Γ΄ ή αλάινγεο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηχπνπ νρήκαηνο, γηα ηνπο νδεγνχο ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ. 

2.2.9.2.11.4. Γηα ηελ παξ. 2.2.6.3.1, δηθαηνινγεηηθά 
ηεθκεξίσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη ηξφπνπ ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ 
πξντφλησλ δηαηξνθήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο 
ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 
θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
λνκνινγία. 

2.2.9.2.11.5. Γηα ηελ παξ. 2.2.6.4: 

2.2.9.2.11.5.1. Καηάινγν φπνπ ζα 
αλαθέξνληαη νη ζπλεξγαδφκελνη, κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πξνκεζεπηέο, ζε φηη 
αθνξά ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2.2.9.2.11.5.2. Τπεχζπλεο δειψζεηο 
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, πξνκεζεπηψλ ηνπ, 
ζηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη κπνξνχλ λα ηνλ εθνδηάδνπλ κε επαξθείο πνζφηεηεο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 ε πεξίπησζε δηαθν-
πήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο 
πνπ δειψλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (2.2.9.2.11.5) ζα πξέπεη 
ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

 ε πεξίπησζε ζπλε-
ξγαζίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε λέν πξνκεζεπηή, φζνλ αθνξά ζηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ν πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν 
πξνκεζεπηή. 

 ε θάζε πεξίπησζε, 
ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ παξφρνπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε 
ηξνθνδνζία – ιεηηνπξγία ζίηηζεο θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε Αζθάιεηα ησλ 
Σξνθίκσλ. 

2.2.9.2.11.6. Γηα ηελ παξ. 2.2.6.5, ππεχζπλε 
δήισζε απνδνρήο ειέγρνπ, απφ ηνλ θάηνρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξ.2.2.6.2.1, 
δηελεξγνχκελνπ απφ ηε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ή εμ νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ή αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν παξφρνο ππεξεζηψλ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ην παξαγσγηθφ 
δπλακηθφ ηνπ θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη, εθφζνλ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

2.2.9.2.11.7. Γηα ηελ παξ. 2.2.6.6, λα ππνβιεζεί 
πεξηγξαθή ηνπ: 

2.2.9.2.11.7.1. Σξφπνπ παξαζθεπ-
ήο. 
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2.2.9.2.11.7.2. πζθεπαζίαο. 

2.2.9.2.11.7.3. πληήξεζεο. 

2.2.9.2.11.7.4. Φφξησζεο. 

2.2.9.2.11.7.5. Γηαλνκήο.   

Ζ ελ ιφγσ πεξηγξαθή ησλ 
παξαπάλσ πέληε (5) ζηαδίσλ λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθίεο [ηνπιάρηζηνλ πέληε 
(5), κία (1) γηα θάζε ζηάδην].   

2.2.9.2.12. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο κε 
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ISO 9001 ή ηζνδχλακν, αληίζηνηρα.  

2.2.9.2.13. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο κε 
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη 
πξφηππα δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO 22000 ή ηζνδχλακν, 
πηζηνπνηεηηθφ (HACCP) ή ηζνδχλακν, πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν, 
πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακν θαη πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 
(κέρξη 11– 03– 202121)  ή ISO 45001:2018 ή ηζνδχλακν. ε πεξίπησζε πνπ επίθεηηαη 
ιήμε ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθψλ ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν είηε κέρξη 
ηε ζχλαςε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, ακειιεηί θαη ην αξγφηεξν κία 
εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο , επηθαηξνπνηεκέλα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία 
λα είλαη ζε ηζρχ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ: ε πεξίπησζε πνπ θάπνην /-α απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.9.2.13, πηζηνπνηεηηθφ /-ά ήβξίζθεηαη /-νληαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο ή 
αλαλέσζεο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία 
πνπ ζα απνδεηθλχεη ηα αλαθεξφκελά ηνπ, θαζψο θαη ηε δέζκεπζε φηη ην /-α 
αληίζηνηρν /-α πηζηνπνηεηηθφ –ά ζα πθίζηαηαη /-ληαη ζε ηζρχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ππεχζπλε 
δήισζε φηη ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε αλαλέσζεο απνδέρεηαη ηηο θπξψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία σο «έθπησηνπ». 

2.2.9.2.14. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, 
θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε 
αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 22.  ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), 
ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ 
λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

     Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ 
κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, 
εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο 

                                            
21

 https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/article_preview.jsp?arcluid=5157 
22

  Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. α, 
ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019.  

https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/article_preview.jsp?arcluid=5157
ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ





Α-35 

./. 

πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη 
κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., 
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή 
ηνπο. 

     Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, 
θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ 
ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

     Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη 
απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

     Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 
ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 
δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

2.2.9.2.15. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο  πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο 
δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο 
θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ 
ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο 
απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

2.2.9.2.16. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

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

2.3. Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_VII
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art19
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2.3.1. Κξηηήξην Αλάζεζεο 

πσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ.1.3.8. 

 

 

2.4. Καηάξηηζε – Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1. Γεληθνί Οξνη Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

2.4.1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζην Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο ηεο Πξφζθιεζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο παξάδνζε ππεξεζηψλ.  

2.4.1.2. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

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

2.4.2. Υξόλνο θαη Tόπνο Yπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε 
έληππε κνξθή, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
(παξάγξαθνο 1.5.1), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, είηε: 

2.4.2.1.1. Με απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ 3 Μ/Κ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ,  ηξαηφπεδν «ΑΒΡΑΜΗΓΖ», Καβχιε Οξεζηηάδαο, ΣΓ 1025, ΣΚ 68200. 

2.4.2.1.2. Με θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο 3 Μ/Κ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ/Γξακκαηεία  

2.4.2.2. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί 
ζην πξσηφθνιιν ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5.1 ηεο 
παξνχζαο. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

2.4.2.3. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, πνπ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 
θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κηζή ψξα πξηλ 
απφ ηελ ψξα ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε 
ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ πιήζνπο 
ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο 
θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κε 
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη 
δεθηή άιιε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

2.4.2.4. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή 
(αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή ηελ αθξηβή εκέξα 
/  ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ Αξρή ή αθξηβή εκέξα / ψξα 
πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 
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2.4.2.5. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
(θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ  ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 08/2020  

ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΣΗΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ – 
ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ  

(Κ.Τ.Σ.) ΦΤΛΑΚΗΟΤ  

              ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ:……………………………………………………... 

[αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : ε επσλπκία ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ  θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νη επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, 
αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)]) 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ.25/08/2020 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:25/08/2020 

«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ γξακκαηεία» 

  Γηεπθξίλεζε: Να κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, 
νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα 
αθήζνπλ ίρλε. Σπρφλ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη λα αλαγξάθνπλ επί απηψλ αλ ηπρφλ 
αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνηρεία 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή επηθαηξνπνηεκέλα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Οη πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά δελ πξέπεη λα 
έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο.  

2.4.2.6. Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

2.4.2.6.1. Έλαλ (ππν)θάθειν (μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν) κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 
πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. Αλ 
ηα έγγξαθα ηνπ ππνθαθέινπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (2.4.2.6.1) δελ είλαη 
δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ ππνθάθειν ή αθφκα 
θαη ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά ζε λέν ππνθάθειν κε ηηο 
ίδηεο ελδείμεηο θαη κε αξίζκεζε (π.ρ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» Νν 2) θαη ηνπνζεηνχληαη είηε εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ εθφζνλ ρσξνχλ, 
είηε ζπλνδεχνπλ ηνλ θπξίσο θάθειν. 

2.4.2.6.2. Έλαλ (ππν)θάθειν (μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν) κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά. 

2.4.2.6.3. Έλαλ (ππν)θάθειν (μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν 
θάθειν) κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη φια ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  ηνπ άξζξνπ 
2.2.9.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

2.4.2.7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: 

2.4.2.7.1. Απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε  πεξίπησζε 
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θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

2.4.2.7.2. Σν λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ).  

2.4.2.7.3. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.  

2.4.2.7.4. Γηεπθξηλίδεηαη όηη κε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 
ππνγξαθή, ελλνείηαη ε ρεηξόγξαθε ππνγξαθή θαη όρη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζε 
εθηππσκέλν έληππν έγγξαθν. Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηα 
ειεθηξνληθά έγγξαθα ηα νπνία δελ αθνξνχλ ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

2.4.2.8. Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα23, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 
πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 
ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο. 

2.4.2.9. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.10. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 
ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

2.4.2.11. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά 
έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4250/2014 (Α‟ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά 
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2.4.3. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά» 

2.4.3.1. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

2.4.3.1.1. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή 
ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

Απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016). Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ 
πξφηππν ΣΔΤΓ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ [Παξάξηεκα Γ -  Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ], ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ζε 
κνξθή αξρείνπ ηχπνπ PDF. 

2.4.3.1.1.1. Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

2.4.3.1.1.2. Πηζηνπνηεηηθφ / Βεβαίσζε / Απφθαζε 
εθπξνζψπεζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 2.2.9.2.14.  

                                            
23

 Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 56902/215/2017.  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art21
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2.4.3.1.2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε.     

2.4.3.2. Σερληθή πξνζθνξά 

   H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη: 

2.4.3.2.1. Να ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Δ» (Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο) ηεο παξνχζαο. 

2.4.3.2.2. Να θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ζηα Παξαξηήκαηα «Β» 
«Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο», θαη 
«Γ» Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο Πξφζθιεζεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο 
νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

2.4.3.2.3. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 
Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο 
«δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

2.4.3.2.4. Να πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ (αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή, ζρεηηθά θείκελα ή εγρεηξίδηα ή 
έγγξαθα ή  prospectus / manuals θιπ). 

2.4.3.2.5. Να αλαθέξεη ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.3.2.6. Να πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 
ππεχζπλν «Παξνρήο Τπεξεζίαο» θαη Αλαπιεξσκαηηθφ, ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα 
επηβιέπεη ηελ νξζή εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε 
επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. 
Ο ππεχζπλνο «Παξνρήο Τπεξεζίαο» ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 
παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαη‟ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην σξάξην πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.10 ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο. 

2.4.3.2.7. Nα ππνβάιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 
νπνία λα αλαθέξεηαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο παξαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη 
δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, κε επηζπλαπηφκελε αιιεινγξαθία (θαηά ηελ θξίζε ηνπ) ή 
ζρεηηθή παξαπνκπή, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε 
ζρεηηθφ έιεγρν θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζπκβάζεσο. 

2.4.3.2.8. Nα ππνβάιεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 
λα αλαθέξεηαη φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο 
κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα 
ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73.  

2.4.4. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ύληαμεο θαη 
Τπνβνιήο Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

2.4.4.1. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην 
αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, θξηηήξην αλάζεζεο (ηηκή), ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «Σ» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

2.4.4.2. Ζ ηηκή ηεο πξνο παξάδνζε ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε 
επξψ αλά κνλάδα. 

  ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παξαζρεζεί κέξνο ησλ 
εκεξήζησλ γεπκάησλ θαη φρη ην ζχλνιφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε νξζή 
απνπιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ, γίλεηαη απνδεθηφ φηη έρεη θαηαλεκεζεί ε ηηκή κε 
αλαινγία 20%, 40% θαη 40% γηα ην πξσηλφ, ην γεχκα θαη ην δείπλν αληίζηνηρα. 

  Σα είδε ησλ γεπκάησλ αλαθέξνληαη ζηα Πξνζαξηεκέλα «1» έσο 
«6» ηεο Πξνζζήθεο «1/Β» θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά γηα κέξνο απηψλ. Δηδηθά γηα ηελ θηάιε ηνπ λεξνχ, επηπξφζζεηα, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα αλαγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκή ρξέσζήο ηεο, θαζφζνλ ε 
πξνκήζεηά ηεο απνηειεί δπλεηηθή επηινγή ηεο Τπεξεζίαο αλαιφγσο ηεο δνκήο θαη ε 
ηειηθή απφθαζε πεξί ηεο πξνκήζεηαο, ζα ιεθζεί κε ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο.  

   ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 
θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα 
ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο παξαζθεπήο γεπκάησλ, ζπζθεπαζίαο, 
επηζεκάλζεσλ επί ησλ ζπζθεπαζηψλ, ζπλνδεπηηθψλ κπαραξηθψλ / θαξπθεπκάησλ 
θαη ππεξεζηψλ δηαλνκήο / παξάζεζεο θαη πξνεηνηκαζίαο / απνθαηάζηαζεο ρψξνπ 
παξάζεζεο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν (2) δεθαδηθά ςεθία. 

2.4.4.3. Οη θξαηήζεηο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ αλαιχνληαη σο 
θαησηέξσ: 

Τπέξ ΜΣ 4,00% 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678% 

ΤΝΟΛΟ 4,23068% 

 

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

2.4.4.5. Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: 

2.4.4.5.1. Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα. 

2.4.4.5.2. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.4.4.5.3. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ππεξβαίλνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο (Πίλαθαο ππ‟ αξηζκ. 3), πνπ θαζνξίδεηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ζηελ παξ. 4 ηνπ Μέξνπο «Β» ηνπ Παξαξηήκαηνο  
«Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
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2.4.5. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» 

Πεξηιακβάλεη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
πξφζθιεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο, πιελ ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζεο 
ηεο παξ. 2.2.9.2.14, ηα νπνία γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ππνβάιινληαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξ. 2.  

2.4.6. Υξόλνο Ιζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 

2.4.6.1. Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 128 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ (εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, άξζξν 1.5.2 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο). Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζην Παξάξηεκα «Σ» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο 
παξνχζαο θαη ζπγθεθξηκέλα επί ηεο παξ. 5 απηνχ. 

2.4.6.2. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ 
αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.  

2.4.6.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, 
εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε 
παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2 ηεο παξνχζαο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή 
δηάξθεηα. 

2.4.6.4. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. 
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6.5. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

2.4.7. Λόγνη Απόξξηςεο Πξνζθνξώλ 

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

2.4.7.1. Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην 
πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί Οξνη Τπνβνιήο 
Πξνζθνξψλ), 2.4.2 (Υξφλνο θαη Tφπνο Yπνβνιήο Πξνζθνξψλ), 2.4.3 (Πεξηερφκελα 
Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»), 2.4.4 (Πεξηερφκελα 
Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο χληαμεο θαη Τπνβνιήο Οηθνλνκηθψλ 
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Πξνζθνξψλ), 2.4.5 (Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»), 2.4.6 
(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1 (Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ). 

2.4.7.2. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε ηελ παξάγξαθν 
3.1.1.3 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

2.4.7.3. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 

2.4.7.4. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή 
απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.2 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

2.4.7.5. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη 
ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο 
φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.3 ηεο παξνχζαο (πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ  73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

2.4.7.6. Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 

2.4.7.7. Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 

2.4.7.8. Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο 
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

3.1. Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ  

3.1.1. Aπνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

3.1.1.1. Σν αξκφδην ηξηκειέο φξγαλν ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ (Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ), ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε (άξζξν 1.5.2)  θαη 
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, κε ηε δπλεηηθή θαηά ηελ θξίζε 
ηνπο παξνπζία ησλ επηζπκνχλησλ πξνζθεξφλησλ / ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, 
φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην  άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα 
παξαθάησ:  

3.1.1.1.1. Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ 
παξνχζα πξφζθιεζε (άξζξν 1.5.2)»). 

3.1.1.1.2. Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ίδηα εκέξα κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ θαη ακέζσο 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε 
ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»).  

3.1.1.1.3. Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο», ακέζσο κεηά θαη ηελ ίδηα εκέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά»).  

3.1.1.2. Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ (ππφ)θαθέισλ, ζχκθσλα κε 
ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ 
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

3.1.1.3. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπο, κέζα ζε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
κία (1) εκέξα [ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο (άξζξν 1.5.2)] απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.   

3.1.2. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

3.1.2.1. Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε 
επηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά 
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

   Δηδηθφηεξα: 

3.1.2.1.1. Tν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί ζε 
πξαθηηθφ (πξψην), ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ: 

3.1.2.1.1.1. ζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο 
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά (ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο) ηα 
νπνία κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ, αλά θχιιν θαη  
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3.1.2.1.1.2. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

3.1.2.1.2 Οη (ππν)θάθεινη ησλ «Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ» 
θαη ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη (εμσηεξηθά επί ηνπ θαθέινπ) απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ 
ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί κεηά ην πέξαο ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ (ππν)θαθέισλ ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά», ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζηηο παξαγξ. 3.1.1.1.2 θαη 3.1.1.1.2 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

3.1.2.1.3 ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο θαη ζπληάζζεη λέν πξαθηηθφ (δεχηεξν) γηα ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ή/θαη απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Πξνζζήθε «1» ζην Παξάξηεκα 
«Β»), θαηά πεξίπησζε.  

3.1.2.1.4 ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλσλ 
θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο 
πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπληάζζεη λέν (ηξίην) 
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ «πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ». 

     Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 
ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα (παξ. 3.1.2.1.1 θαη 3.1.2.1.3), νη θάθεινη ησλ 
«Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ» θαη ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο» δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

     Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο 
ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απαηηεί απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην κία (1) εκέξα 
[ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο (άξζξν 1.5.2)] απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο 
πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη 
αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ 
ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ζρεηηθά κε ηηο 
αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ 
κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

     ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη 
νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε (παξ. 3.2.5).   
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3.2. Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ 

3.2.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηε 
ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο» κόλν ηνπ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθύξσζε («πξνζσξηλό αλάδνρν»), θαη ειέγρεη ηα ππνβαιιφκελα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.5 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο πξφζθιεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο. 

3.2.2. Mε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016, απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

3.2.2.1. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί 
φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΣΔΤΓ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή. 

3.2.2.2. Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

3.2.2.3. Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο) ηεο παξνχζαο. 

3.2.3. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή 
δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 
απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 
2.2.4 - 2.2.8 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

3.2.4. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ («δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο») νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε (ηέηαξηνπ) ηειηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

3.2.5. Όια ηα αλσηέξσ πξαθηηθά («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»), 
ππνβάιινληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πξνο έγθξηζε. 
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη, ηελ ίδηα εκέξα (πνπ ππνβιήζεθαλ ηα παξαπάλσ πξαθηηθά), 
απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κηα Απόθαζε Καηαθύξσζεο, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 
Πξνζθνξά» «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»). 

3.2.6. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα 
κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

3.3. Καηαθύξσζε - ύλαςε ύκβαζεο  

3.3.1. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
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αλάδνρν, ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί απφ απηνχο, επί απνδείμεη, ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.1.3 ηεο παξνχζαο. 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ 
ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
ηδίσο, ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

3.3.2.1. Παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 
αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 
λ.4412/2016. ε πεξίπησζε πνπ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ είλαη 
δπλαηή ε ηήξεζε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο, απηή αλέξρεηαη ζε 1 εξγάζηκε 
εκέξα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 364 παξ. 2α  ηνπ λ.4412/16.  

3.3.2.2. Οινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ 
απαηηείηαη. (δελ απαηηείηαη) 

3.3.2.3. Κνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα 
απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ 
νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/16 θαη κφλνλ ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 
θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο . Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

3.3.3. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πξνζεζκίαο κίαο (1) εκέξαο (έσο ηελ επνκέλε)  απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ 
ραξαθηήξα. 

3.3.4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη αθνινπζείηαη 
ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

3.4. Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία   

3.4.1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.  

3.4.2. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, ε πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

3.4.2.1. Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε 
ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 
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3.4.2.2. Γεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, 
άιισο, 

3.4.2.3. Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, 
γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. 

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο 
ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 
ΚΖΜΓΖ. 

3.4.3. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

3.4.4. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή απνζηέιιεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξ. 1.1.3 ηεο παξνχζαο, πξνο ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

3.4.5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην 
άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 
56902/215 Τ.Α. 

3.4.6. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ αλαθαιεί ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα. 

3.4.7. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
δελ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
364 παξ. 2α  ηνπ λ.4412/16. Δπίζεο δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ 
ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη. 

3.4.8. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ 
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα 
πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

3.4.9. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, επί απνδείμεη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.1.3 
ηεο παξνχζαο: 

3.4.9.1. Κνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 
365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

3.4.9.2. Γηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

3.4.10. Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ 
πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ 
ηζρπξηζκψλ ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε 
απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

3.4.11. Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ 
πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ή 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  
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3.4.12. ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο 
πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
δεισζεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, επί απνδείμεη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξ. 1.1.3 ηεο παξνχζαο. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαηαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.1.3 ηεο παξνχζαο, έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε 
ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

3.4.13. Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

3.4.14. Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη 
ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

3.4.15. πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο 
εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 
δηθαζηεξίνπ. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα 
βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο 
ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 
ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε 
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

3.4.16. Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 
άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

3.4.17. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο 
απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 
αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 
4 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.4.18. Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 
εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.4.19. Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΠΠ, 
γηα ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.5. Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1. Δγγπήζεηο  (Καιήο Δθηέιεζεο, Πξνθαηαβνιήο) 

4.1.1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη 
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

4.1.2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. 

4.1.3. Σν πεξηερφκελφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη είλαη ζχκθσλν κε ην 
ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ηεο 
Πξφζθιεζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/2016. 

4.1.4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

4.1.5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε 
νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ. 

4.1.6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

4.1.7. ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ 
πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
εγγύεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη 2.1.5 ηνπ παξφληνο, πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ 
πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

 Ο πάξνρνο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, εάλ αηηεζεί ηε ρνξήγεζε 
πξνθαηαβνιήο, εγγχεζε πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηελ ηπρφλ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 
5.1.1.2.1 ηεο παξνχζαο. 

4.1.8. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη ζην 
ζχλνιφ ηεο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο 
άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 

4.1.9. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη 2 
κήλεο κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 

4.2. πκβαηηθό Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

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

4.3. Όξνη Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
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4.3.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016. 

4.3.2. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.3. Οη δηαθηλεηέο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη λα δηαθηλνχλ 
πξντφληα ησλ νπνίσλ νη παξαγσγνί ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 
θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν 
Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016. Ο αξηζκφο ΔΜΠΑ ................ηνπ ππφρξενπ 
παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν.4412 ζα πξέπεη είλαη ελ 
ηζρχ θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016. 

4.3.4. Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ 
εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 
1400/73. ρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε λα θαηαηεζεί ζην θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. 

4.3.5. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

4.3.6. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 
γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα 
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο 
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

4.3.7. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ 
Πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ, πνπ 
ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη 
ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ 
απηήλ πξνζψπσλ. 

4.3.8. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην 
κε ην ζπκθέξνλ ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

4.3.9. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο 
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γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ 
πνπ ζα παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο ζίηηζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ 
θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνμελήζεη θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

4.3.10. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, γηα θάζε ζεηηθή θαη 
απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ 
πξνέξρεηαη. 

4.3.11. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. Ζ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 
Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ 
ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ή / θαη άιισλ παξφρσλ 
ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη  κε ην έξγν.  

4.3.12. Ο πάξνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) γηα θάζε 
αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζην Κέληξν Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο  ζην ρ. Φπιάθην θαη ζηα ηξαηφπεδα πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζα ηεξεί ηελ 
θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, 
νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

4.4. Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο πάξνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηκεκάησλ ηεο 
ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβν ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθέξεη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, 
εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηεί ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε 
λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ 
ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο 
ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 
ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή 
ν θχξηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ηα αληίζηνηρα 
δηθαηνινγεηηθά (απνδεηθηηθά κέζα) ηνπ ηδίνπ ή ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ, κε απηά πνπ 
είραλ πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ αξρηθφ, (πξνο αληηθαηάζηαζε) ππεξγνιάβν, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ αξκνδίσο 
(απφ ην γλσκνδνηηθφ φξγαλν), ψζηε λα γίλεη απνδεθηή ή κε ε αλσηέξσ 
αληηθαηάζηαζε (απφ ην απνθαληηθφ φξγαλν).  
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 Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ, φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο 
θαη κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία, ππνβάιεη ηα αληίζηνηρα 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ αξκνδίσο (γλσκνδνηηθφ φξγαλν), ψζηε λα 
γίλεη απνδεθηή ή κε ε αλσηέξσ αληηθαηάζηαζε (απνθαληηθφ φξγαλν). 

4.4.3. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. 

4.4.4. ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ.4412/2016. 

4.5. Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο Καηά ηε Γηάξθεηά ηεο 

4.5.1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 θαη εηζήγεζεο 
ηεο Γλζεο Δθνδηαζκνχ – Μεηαθνξψλ.  

4.5.2. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ 
ζπληειεζηή Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

4.6. Γηθαίσκα Μνλνκεξνύο Λύζεο ηεο ύκβαζεο 

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

4.6.1.1. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

4.6.1.2. Ο πάξνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε 
ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 ηεο 
παξνχζαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

4.6.1.3. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πάξνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 
2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο 
ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

4.6.2. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο 
λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Πξνκεζεπηήο 
εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο.  

4.6.3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο 
πξηλ ην  πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ αλαδφρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε  πεξίπησζε  πνπ ππεξεζηαθνί - 
επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ  ηελ  παχζε ή ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εμππεξεηνχκελνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1. Σξόπνο Πιεξσκήο 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ 
ζε βάξνο ηνπ Π/Τ εμφδσλ ΤΠΔΘΑ/ΓΔ έηνπο 2020 ζηνλ ΔΦ 1011.701.00.000.00, 
ΑΛΔ 2420989001 κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) 
ηνπ αλαδφρνπ, αλά κήλα  ζην 100 % ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο πνπ παξαιήθζεθε 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 6.3 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ην 
αξγφηεξν ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5.1.3 ηεο παξνχζαο. Ζ 
πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αθφινπζε παξάγξαθν 5.1.3 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή αμία, πθίζηαληαη νη 
παξαθάησ δπλαηφηεηεο : 

5.1.1.1. Υσξίο ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο: 

ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, αλά κήλα θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  

5.1.1.2. Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο : 

5.1.1.2.1. Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη 
πνζνζηνχ 50 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α, κε ηελ θαηάζεζε  ηζφπνζεο 
εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο,  ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72§1 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4.1 ηεο παξνχζαο θαη ηελ 
θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ αλά κήλα θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
ππεξεζηψλ. 

5.1.1.2.2. Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. 

5.1.1.2.3. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο 
εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

5.1.1.2.4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο 
δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο 
πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν ζα παξακέλεη ζηαζεξφ 
κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο. 

5.1.2. Γηα ηελ πιεξσκή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ λα θαηαζέηεη αλά κήλα, ηα ζρεηηθά κε 
ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 5.1.3 ηεο παξνχζαο. 
 
5.1.3. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, φπσο παξαθάησ: 

5.1.3.1. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 
πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 6.3 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

5.1.3.2. Σηκνιφγην ηνπ παξφρνπ. 

5.1.3.3. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθείνπ Γεκνζίνπ 
Σακείνπ (Γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.   
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5.1.3.4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα φια ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ 
πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα θαηαζέηεη 
καδί κε ηηο ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα νπνία 
θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 
5.1.3.5. Βεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΗΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

5.1.4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
δηθαηνινγεηηθφ. 

5.1.5. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ 
ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
(ΚΔΓΔ) πιήλ ηεο πεξ. ηεο παξ. 3.1.7. ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» 
ηεο παξνχζεο (πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
αλαιχζεσλ). 

5.1.6. Ζ εμφθιεζε ζην 100 % ζα γίλεηαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 
παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πνηληθψλ ξεηξψλ εηο 
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

5.1.7. Σνλ πάξνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 
γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο: 

Τπέξ ΜΣ 4,00% 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678% 

ΤΝΟΛΟ 4,23068% 

 

5.1.8. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
άξζξν 64 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄167), παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 
8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ παξαιεθζέλησλ πιηθψλ (ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ θξαηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 
5.1.7). 

5.1.9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα ζχκβαζε επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ θαη θξαηήζεηο, 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην 1.4.46 ηεο παξνχζαο. 

5.2. Κήξπμε Οηθνλνκηθνύ Φνξέα Δθπηώηνπ – Πνηληθέο Ρήηξεο  

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

5.2.2. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, 
ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία λα είλαη εληφο 24ψξνπ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

5.2.3. ηνλ πάξνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, 
κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

5.2.3.1. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2.3.2. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, είηε απφ 
πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 
θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 
απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 
ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

5.2.4. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε 
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή 
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

5.2.5. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

5.2.5.1. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο [δει. 
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνζεζκίαο ησλ +60 ιεπηψλ 
ηεο παξ. 5.12 θαη 5.15 ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ήηνη ½ ψξα θαη επνκέλσο γηα 
θαζπζηέξεζε απν 1 ψξα  (60 ιεπηά) έσο θαη 1 ½ ψξαο κεηά ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεη ην σξάξην παξάζεζεο ησλ γεπκάησλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ (απνθνκηδήο θιπ) 
ή ηνπ ηπρφλ ηξνπνπνηεκέλνπ θαη ζπκθσλεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κεηαμχ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.11.5 ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο] επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα.  

5.2.5.2. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο παξαπάλσ 
ηεζέλησλ πξνζεζκηψλ (απφ 1 ½ ψξα θαη κεηά) επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο 
ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  

   Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 
είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο 
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

5.2.5.3. Σπρφλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα πιεκκειή 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
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πξνδηαγξαθέο (Πξνζζήθε «1» ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο). 

5.2.5.3.1. Σν ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ απηήο ηεο 
πεξίπησζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απνθαζίζεη άιισο. 

5.2.5.3.2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

5.2.5.3.2.1. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο 
γεπκάησλ. 

5.2.5.3.2.2. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 
γεπκάησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ 
καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 

5.2.5.3.2.3. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ γεπκάησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία 
θαηαδεηθλχεη κε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

5.2.5.3.2.4. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ 
πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε 
ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ γεπκάησλ. 

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

5.2.5.3.2.6. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ 
δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα γεχκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο 
έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

5.2.6. ζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα θαη γεχκαηα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 

5.2.7. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή 
ηνπ αλαδφρνπ.  

5.2.8. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

5.2.9. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

5.3. Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο Καηά ηε Γηαδηθαζία Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

 Ο πάξνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ 
– Κπξψζεηο), 6.3 (Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο), 6.4 (Απφξξηςε 
παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 
εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ 
εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί 
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ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο 
απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο 
πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί 
εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο 
φξγαλν (3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ), ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 
εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4. Γηθαζηηθή Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

 Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 
ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, επηιχεηαη κε 
ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ 
νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην 
Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 
205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1. Παξαθνινύζεζε ηεο ύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 
δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 
ηνπ 616 Μ/Κ ΣΠ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 
ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 
ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο 
φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο (ηεο παξ. 6.1.1) είλαη 
δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξ 6.3.1. Γχλαηαη φκσο ε 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο  λα απνηειείηαη απφ ηα ίδηα άηνκα, ελ φισ ή ελ κέξεη, 
πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
εδάθην 3, ηεο παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, νξίδεη κε απφθαζε ηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 
σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ηνλ πληνληζηή ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π. «ΚΤΣ ΦΤΛΑΚΗΟΤ 
ΔΒΡΟΤ». Με απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη 
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο 
νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

 Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ 
κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε 
ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν 
πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ 
θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ 
κπνξεί λα ζεκεηψζεη/νπλ επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη 
εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2. Γηάξθεηα ύκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζην άξζξν 1.3.7 ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

6.2.2. Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηζρχνπλ νη 
ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.11.5 ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

6.2.3. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ 
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
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εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, 
ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016  θαη ην άξζξν 5.2.4 ηεο παξνχζαο. 

6.3. Παξαιαβή ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

6.3.1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη 11 πεξ. 
δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/16, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

6.3.2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 
αλάδνρνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: 

6.3.2.1. Δίηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ 
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. 

6.3.2.2. Δίηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 
απφξξηςε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 6.3.3 θαη 6.3.4.  

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 
παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο.  

6.3.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

6.3.4.1. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

6.3.4.2. Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 
ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ λ.4412/16.  

6.3.5. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη 
εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε 
έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 
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νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε 
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη 
ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 
δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε 
ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6.4. Απόξξηςε Παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε 
ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή /θαη 
παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε 
γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.4 ηεο 
παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

6.4.2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 

6.5. Αλαπξνζαξκνγή Σηκήο   

 Γελ πξνβιέπεηαη. 

6.6. Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.6.1. ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 
θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 ηεο παξνχζαο, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο 
ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

6.6.2. Δάλ ν πάξνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε 
ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ.  

6.6.3. ε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 
αλαιάβεη/νπλ ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο 
(ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)24. 

                                            
24

 Πξβι. άξ. 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016.  
 Πξβι., επίζεο, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 22 ηεο Αξρήο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπο», Κεθάιαην ΗΗΗ.Γ. ζεκείν Η, ζει. 17 (ΑΓΑ: 7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΕΓΕ). 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
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 ρεο (ΠΕ) Αλαζηάζηνο Υαηδνχδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
               Σκρεο 4 ΔΓ/2  
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Απγ 20 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

  ςνοπηική Πεπιγπαθή ηυν ςπηπεζιών και ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ 
Α.Α.- Οπγανυηική δομή ηηρ ΑΑ. 

1. Όπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 1.1.1 θαη 1.1.2 ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο. 

2. Ζ 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ είλαη ρεκαηηζκόο ηνπ ΓΔ, ε νπνία ελεξγεί 
σο θνξέαο πινπνίεζεο θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζύλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζην Κέληξν Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) Φπιαθίνπ. 

 
2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Πεπιγπαθή ηυν αναγκών ηηρ ΑΑ 

(1) πκβαηηθό αληηθείκελν απνηειεί ε παξνρήο ππεξεζηώλ 
ζίηηζεο ζπλνιηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 122 εκεξώλ γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο ζην Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) Φπιαθίνπ. 

 
(2) Οη ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο/ παξαδνηέα πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα ηεο παξ. 1.3.1.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππνρξεώζεσλ 
πεξηιακβάλεη ε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθζεί  

(3) Έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνύζαο. 

2. Πποκαηαπκηικέρ διαβοςλεύζειρ ηηρ αγοπάρ - Πποηγούμενη 
εμπλοκή ςποτηθίυν 

   Γελ πξνεγήζεθαλ ηεο πεξηγξαθόκελεο ζηελ παξνύζα 
δηαδηθαζίαο. 

3. ηοισεία υπιμόηηηαρ ηηρ ύμβαζηρ 

   Ζ ζρεηηθή Αλάιεςε ππνρξέσζεο (άξζξν1.4.49 ηεο παξνύζαο). 

4. Σεκμηπίυζη ζκοπιμόηηηαρ / ςποδιαίπεζηρ ή μη ηηρ 
ζύμβαζηρ ζε ημήμαηα 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη αλαηίζεηαη 
σο εληαίν ζύλνιν γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: 

(1) Σν θπζηθό αληηθείκελν είλαη εληαίν θαη αδηαίξεην θαη ε 
ππεξεζία ζίηηζεο πξέπεη λα παξαζρεζεί άκεζα θαη απξόζθνπηα ζην ζύλνιό ηεο. 
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(2) Θα εθηειεζηεί ζε έλα θαη κόλν ζπγθεθξηκέλν ηόπν ρσξίο 
γεσγξαθηθή δηαζπνξά. 

3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Απαιηήζειρ και Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Όπσο πξνζζήθε «1» ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο. 

2. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ 

(1) Οκάδα Έξγνπ/ρήκα Γηνίθεζεο ηεο ύκβαζεο: Όπσο 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6.1 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.  

(2) Γηάξθεηα ζύκβαζεο-Υξόλνη παξάδνζεο:  

(1) Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο όπσο αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 1.3.7 θαη 6.2 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

(2) Ο πάξνρνο ππνρξενύηαη λα παξάζρεη ηηο 
ππεξεζίεο ζε ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο θαη εηδηθόηεξα ζηηο παξ. 2.11.5 θαη 5.15.  

(3) Τπεξγνιαβία: Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4.4, ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

(4) Σόπνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ : ηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) Φπιαθίνπ, όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ππ. 
αξηζ. 2 ηεο παξ. 1.3.1.2 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

(5) Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεζεο: 

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα  6.1, 6.3 θαη 6.4 ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

(6) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ: -  

(7) Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε: - 

(8) Πξναηξέζεηο: -  

(9) Παξαηάζεηο (πεξηγξάθεηαη ηπρόλ δπλαηόηεηα παξάηαζεο 
κε ή ρσξίο αύμεζε νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ) : Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6.2.3 
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.  

(10) Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο: Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 
4.5 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Υπημαηοδόηηζη  

  Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.2 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

2. Εκηιμώμενη αξία ζύμβαζηρ, συπίρ ΦΠΑ:  

253.500,88€  

3. Εκηιμώμενη αξία κάθε ημήμαηορ ηηρ ζύμβαζηρ ζε εςπώ, συπίρ 
ΦΠΑ: -  

4. Ανάλςζη και Σεκμηπίυζη πποϋπολογιζμού/ςνολική και ανά 
ημήμα/μονάδα: 

  Οη πξνο παξάδνζε ππεξεζίεο/παξαδνηέα αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή 
αιιεινγξαθία κεηαμύ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηεο ΓΓ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Όζνλ 
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αθνξά ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο, απηή πξνήιζε από ηελ νξηδόκελε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΚΤΑ ηεο 
παξ. 1.4.45 ηεο παξνύζαο.  

5. Σιμέρ αναθοπάρ: Ζ νξηδόκελε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΚΤΑ ηεο 
παξ. 1.4.45 ηεο παξνύζαο . 

6. Αξία δικαιυμάηυν πποαίπεζηρ/παπάηαζηρ, συπίρ ΦΠΑ: - . 

7. Φ.Π.Α. – Κπαηήζειρ - δικαιώμαηα ηπίηυν – επιβαπύνζειρ: 

1. Φ.Π.Α: 13% . 

2. Κξαηήζεηο: Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.7 ηεο 
παξνύζαο. 

3. Οη παξ. 7.1 θαη 7.2 ηζρύνπλ κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 5.1.9 ηεο 
παξνύζαο. 

 ρεο (ΠΕ) Αλαζηάζηνο Υαηδνύδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
               Σκρεο 4 ΔΓ/2  
 

ΠΡΟΘΖΚΔ  

«1» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Απγ 20 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

1.1. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηξηψλ (3) έηνηκσλ γεπκάησλ αλά εκέξα (πξσηλφ, 
κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ)  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ ζπζζηηίσλ φπσο ζπζζίηηα 
γηα επάισηεο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα Πξνζαξηεκέλα 1 έσο 6 ζηε Πξνζζήθε 1/Β 
ηνπ παξφληνο. 

1.2. Σα εηδηθά ζπζζίηηα εθηηκψληαη (ρσξίο δέζκεπζε) ζε πνζνζηφ απφ 10% έσο 
20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ ηνπ θάζε θέληξνπ / πεξηνρήο. 

1.3. Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεσο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη 
ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ δελ κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα λα 
απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηδφκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εκεξήζησλ κεξίδσλ 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 

2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

2.1. Ο αλάδνρνο πέξαλ ηεο θχξηαο κνλάδαο παξαγσγήο (παξ. 2.2.6.2.1.1) 
πξέπεη λα δειψζεη θαη εθεδξηθή κνλάδα εγθαηάζηαζεο (παξ.2.2.6.2.1.2) ε νπνία ζα 
ελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαγσγήο ηεο αξρηθήο θχξηαο κνλάδαο, ε 
νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή. ε πεξίπησζε 
πνπ ε εθεδξηθή κνλάδα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αξρή πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 
σο θχξηα, ηφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα δειψζεη εληφο 3 εκεξψλ απφ έλαξμεο ηεο 
ζχκβαζεο, λέα εθεδξηθή κνλάδα, ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή. 

2.2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΚΤΣ, φπσο πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία 
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ / εγθαηάζηαζε κέζσλ, ζην ΚΤΣ Φπιαθίνπ γηα ην νπνίν ζα 
αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο γεπκάησλ, 
θαηαζθεπάδνληαο/ηνπνζεηψληαο θαηά πεξίπησζε ηα απαηηνχκελα κέζα ζπληήξεζεο 
απνζήθεπζεο, παξαζθεπήο, δηαλνκήο / παξάζεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ 
εζηίαζεο. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο / εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη ηνλ Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ θαη  ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (εληφο ηξηκήλνπ απφ νινθιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ) απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ρξήζε 
θαη ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ (αλαδφρνπ). ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο παξνρήο ξεχκαηνο θαη 
λεξνχ ζα επηβαξχλεη ηνλ πάξνρν.  

2.3. Οη θαη’ ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη εμήο: 

2.3.1. Ζ πηζηή ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ 
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αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα 
ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04. 

2.3.2. Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζπζζηηίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  

2.3.3. Σα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, 
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

2.3.4. Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη 
ζα δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 

2.4. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ ησλ αηηνχλησλ άζπιν δηαθξίλεηαη σο 
αθνινχζσο:  

2.4.1. Γεληθφ πζζίηην σο Πξνζαξηεκέλν «1» ηνπ παξφληνο. 

2.4.2. πζζίηην γηα βξέθε (0-6 κελψλ) σο Πξνζαξηεκέλν «2» ηνπ 
παξφληνο. 

2.4.3. πζζίηην γηα βξέθε (6-12 κελψλ) σο Πξνζαξηεκέλν «3» ηνπ 
παξφληνο. 

2.4.4. πζζίηην γηα παηδηά (1 σο 12 εηψλ) σο Πξνζαξηεκέλν «4» ηνπ 
παξφληνο. 

2.4.5. πζζίηην γηα δηαβεηηθνχο σο Πξνζαξηεκέλν «5» ηνπ παξφληνο. 

2.4.6. πζζίηην γηα επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, ζειάδνπζεο θηι) σο 
Πξνζαξηεκέλν «6» ηνπ παξφληνο. 

 ημείφζη: Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ λα κελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ή δηαδηθαζίεο πνπ δελ επηηξέπνληαη απφ ηε κνπζνπικαληθή 
ζξεζθεία (ρνηξηλφ θξέαο, αιθνφι). 

2.5. Σα ηξία (3) γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαηίζεληαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ 
Παξφρνπ Τπεξεζηψλ απφ 07:00 σο ηελ 09:00 γηα ην πξσηλφ, απφ 12:30 σο ηελ 
14:30 γηα ην κεζεκεξηαλφ θαη απφ 19:00 σο ηελ 21:00 γηα ην βξαδηλφ θαη ζηελ 
ελδεηθλπφκελε γηα βξψζε ζεξκνθξαζία. Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ 
θαη ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 

2.6. Ο πάξνρνο ζα πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο 
παξάζεζεο, λα δηαζέηεη πιηθά δηαλνκήο θαγεηνχ (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο θηι.) 
θαζψο θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

2.7. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ 
ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθή θαζαξηφηεηα – 
πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ. 

2.8. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ηνπο ρψξνπο σο 
έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη ηα κεραλήκαηα 
– έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

2.9. Ζ εμππεξέηεζε ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο (SELF 
SERVICE). 

2.10. Ο πάξνρνο νθείιεη λα νξίζεη σπεύθσνο «Παροτής Τπηρεζίας» θαη 
Αναπληρφμαηικό ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή εμέιημε ηεο 
πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
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Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. ηο θάκελο ηης ηετνικής 
προζθοράς να σποβληθούν σποτρεφηικά ζηοιτεία για ηον σπεύθσνο και ηον 
αναπληρφμαηικό σπεύθσνο «Τπηρεζίας» καηά ηην εκηέλεζη ηης ζύμβαζης. Ο 
ππεχζπλνο «Παροτής Τπηρεζίας» ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 
παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαη’ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην εμήο σξάξην:  

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

2.10.2. Απφ 12:15 σο ηηο 14:45 γηα ην γεχκα. 

2.10.3. Απφ 18:30 σο ηηο 21:30 γηα ην δείπλν 

2.11. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ: 

2.11.1. Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 

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

2.11.3. Θα είλαη επγεληθφ, εππξεπνχο εκθάληζεο θαη ζα δέρεηαη θάζε 
έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 

2.11.4. Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. 

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

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

2.11.5.2. Απφ 12:15 σο ηηο 14:45 γηα ην γεχκα. 

2.11.5.3. Απφ 18:30 σο ηηο 21:30 γηα ην δείπλν. 

2.12. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο γεπκάησλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε 
βάζε ην νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν 
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ε αιιαγή ηεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθφζνλ πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 

3. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ – ΈΛΔΓΥΟ 

3.1. Πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ εηδψλ: 

3.1.1. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηε ινηπή θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3.1.2. Σα γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη / ζπληεξνχληαη 
(φπνπ απαηηείηαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη λα δηαλέκνληαη, κε ζπγθεθξηκέλε 
κέζνδν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή 
ησλ γεπκάησλ, φζν θαη θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ δηαλνκή / παξάζεζε. Ο 
σπουήθιος οικονομικός θορέας σποτρεούνηαι, ενηός ηοσ θακέλοσ ηης 
Σετνικής Προζθοράς, να σποβάλει ζτεηική σπεύθσνη δήλφζη, ζηην οποία να 
αναθέρεηαι η προαναθερθείζα τρηζιμοποιούμενη μέθοδος, κε 
επηζπλαπηφκελε αιιεινγξαθία (θαηά ηελ θξίζε ηνπ) ή ζρεηηθή παξαπνκπή, 
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πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ λα πξνβεί ζε ζρεηηθφ έιεγρν 
θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο. 

3.1.3. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθαινχο παξαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη 
ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη 
απνιχκαλζε ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 

3.1.4. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε παξ. 2.2.6.3.1 θαη 2.2.6.2.2 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

3.1.5.  Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε δεζηά θαη θξχα 
ηξφθηκα έηζη ψζηε λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο θαη λα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πξνο θαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα, ε 
ζπζθεπαζία ηνπ θαγεηνχ ζα είλαη αηομική θαη θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν 
πξννξίδεηαη (άκεζε επαθή κε ηξνθή θαη αληνρή ζηελ αλαζέξκαλζε) ηελ δηαηήξεζε 
ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο θαηά ηελ ψξα ηεο δηάζεζεο γηα ηελ 
απνθπγή αιινηψζεσλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή 
θαη αζθάιεηα ησλ ζηηηδφκελσλ. Δπηπιένλ λα ηεξνχληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 
Οθη. 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα πξνο ηνπο 
θαηαλαισηέο (δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο / επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ νπζίεο πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζην ζπζζίηην θαη δπλαηφλ λα πξνθαινχλ αιιεξγίεο, δπζαλεμίεο, θ.ιπ.). 

 
 Δπιζήμανζη: Πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη πξνβιέςεηο ηνπ Καλ 

(ΔΔ) 1169/2011, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο θαη παξάζεζεο  ηνπ θαγεηνχ ζηα 
ΣΟΚΔΓΠ, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, λα ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζε πηλαθίδεο, ηα 
ζπζηαηηθά εθείλα πνπ πξνθαινχλ αιιεξγίεο ή δπζαλεμίεο θαηά είδνο θαγεηνχ βάζεη 
ζχκβαζεο, ζηηο εμήο επηπιένλ γιψζζεο πέξαλ ηεο ειιεληθήο: Αγγιηθά, Αξαβηθά, 
Πεξζηθά θαη Κνπξδηθά, θαιχπηνληαο ηελ απαίηεζε αλαγξαθήο ζε γιψζζεο πνπ 
θαηαλννχλ νη ζηηηδφκελνη.  

 
3.1.6. Δπίζεο ε επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξ.6.3.1, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα 
ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην 
ζηξαηησηηθφ θηεληαηξηθφ εξγαζηήξην ή ζε αληίζηνηρν αλαιπηηθφ εξγαζηήξην ηξνθίκσλ 
ηνπ δεκνζίνπ (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ 
ειέγρνπο: 

3.1.6.1. Μηθξνβηνινγηθφ ζε ηρόθιμα έηοιμα προς 
καηανάλφζη (ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αζθάιεηαο γηα ηα ηξφθηκα ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 2073/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

  Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη παξαθάησ 
εμεηάζεηο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία αιιά απαηηνχληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία ζε ηξφθηκα αξρηθψλ παξαιαβψλ (Κ/Φ θξέαηα), θαζψο θαη ζε είδε 
θπιηθείνπ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ/ 7Ζ 
Έθδνζε/ΓΔ/ΓΔΜ. 

3.1.6.1.1. Stαphylococcus  coagulase positive  : 
<100  cfu/g. 
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3.1.6.1.2. E. coli : <10 cfu/g. 

3.1.6.2. Υεκηθή αλάιπζε 

  Παξάκεηξνη θαη φξηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

3.1.6.3. Ηζηνινγηθή εμέηαζε 

3.1.6.3.1. ε θηκά, κπηθηέθηα θ.ιπ, παξάκεηξνη θαη 
φξηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο. 

3.1.7. Πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή/θαη κε 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη δχν (2) απφ θάζε 
είδνο ζπζζηηίνπ (πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν) δπν (2) έσο ηξείο (3) θνξέο κεληαίσο, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Κ 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντφληνο ζην ΚΤΣ 
Φπιαθίνπ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο 
πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ 
κεηαθνξέα θαη νπδεκία έλζηαζε γίλεηαη δεθηή. Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη αξκνδίσο 
γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ηαπηφρξνλε ιήςε δεηγκάησλ αλά κεξίδα, 
δει. είλαη δπλαηή ε ιήςε δείγκαηνο πξσηλνχ ηελ εκέξα Α, γεχκαηνο (κεζεκεξηαλνχ) 
ηελ εκέξα Β, δείπλνπ ηελ εκέξα Γ, ή αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εκεξψλ θαη εηδψλ 
γεπκάησλ. 

3.1.8. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα 
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

3.1.9. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα ηνπ εθνδίνπ θαηά ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν ζεσξεζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο 
θακηά επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ε ηξαηησηηθή Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα ηεο λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

3.1.10. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο απζεκεξφλ ησλ απνξξηθζέλησλ 
πνζνηήησλ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, λα πξνκεζεπηεί ηα 
απνξξηθζέληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε δηαθνξά ηεο ηηκήο επηβαξχλεη ηνλ 
Πάξνρν Τπεξεζηψλ, αλεμαξηήησο ηπρφλ άιισλ θπξψζεσλ. 

3.2. Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

3.2.1.  Ο πάξνρνο θαη νη ππεξγνιάβνη απηνχ (ζε πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη) ζα δέρεηαη /-νληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα / γεχκαηα 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξ. 6.3.1, ηεο 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, παξνπζία 
(εθφζνλ είλαη εθηθηφ θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ εθηφο αλ ήδε 
ζπκκεηέρεη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ζηελ παξαπάλσ επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην 2ν εδάθην ηεο παξ. 11 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/16, ε 
νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

3.2.2.  Ζ παξαπάλσ επηηξνπή, ζα ειέγρεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα / 
ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα / πηζηνπνηεηηθά ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ 
γεπκάησλ. 

3.2.3.  Δπίζεο, επηπιένλ ν έιεγρνο απνζθνπεί θαη ζηελ εμαθξίβσζε 
ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), 
ζηελ αζθάιεηα απφ πιεπξάο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
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3.2.4.  Ζ 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παξνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο πξνζζήθεο (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο). 

3.3. Ηδηαίηεξεο νδεγίεο επί ησλ παξαηεζέλησλ γεπκάησλ, φπσο παξαθάησ: 

3.3.1.  Φξέζθα θαη επνρηαθά δηαζέζηκα θξνχηα θαη ιαραληθά (πνπ 
έρνπλ θαζαξηζηεί ζσζηά) ζα πξέπεη λα ζεξβίξνληαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα θαη 
φζν ην δπλαηφλ πην θξέζθα, φπσο ελδεηθηηθά απνηεινχλ νη ζαιάηεο, ηα θξέζθα θαη 
νιφθιεξα ηα αγγνχξηα, νη ληνκάηεο, ηα θξεκκχδηα θαη φια ηα άιια ιαραληθά πνπ 
δεηνχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ. 

3.3.2.  Ζ παξνρή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ γεπκάησλ φπσο θξέαηα, 
ιαραληθά, ζάιηζεο ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κεκνλσκέλα θαη φρη εληαία. (π.ρ. φηαλ 
ζην πξφγξακκα πξνβιέπεηαη "καθαξφληα κε θφθθηλε ζάιηζα" ηφηε καθαξφληα θαη 
ζάιηζα ζα δηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία έθαζην)  

3.3.3.  Ζ δηαλνκή θξνχησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κπαλάλεο, 
ρνπξκάδεο, κήια, ζηαθχιηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα, πνξηνθάιηα, θεξάζηα, θαξπνχδηα 
γηα λα εμαζθαιίζεη ε δηαηξνθηθή πνηθηινκνξθία. 

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

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

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

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

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

3.3.9.  Να γίλεηαη απνθπγή ηεο πξνζζήθεο δάραξεο ζηα θχξηα 
γεχκαηα. 

3.3.10. Δπίζεο, λα πθίζηαηαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο, εηδηθά απφ πηάηα απγψλ, γηα παξάδεηγκα, ελαιιαζζφκελεο κεξίδεο 
βξαζηψλ απγψλ θαη νκειέηεο. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ 

4.1. Δλαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο λα 
δηελεξγεί αηθληδηαζηηθέο επηζεσξήζεηο ησλ Βηνκεραληψλ/εξγαζηεξίσλ/ 
εγθαηαζηάζεσλ – ρψξσλ παξαζθεπήο/απνζήθεπζεο ησλ αλαδφρσλ, πξηλ θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ζηηο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φπνηε θξίλεη απηή αλαγθαίν θαη κε αξκφδηα 
επηηξνπή (Δπηηξνπή Διέγρνπ Βηνκεραληψλ – Βηνηερληψλ Σξνθίκσλ). Ζ επηηξνπή 
απηή ζα νξίδεηαη θάζε θνξά γηα ην ζθνπφ απηφ, κε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθνδίσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο 
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απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 
ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. ηελ ππφςε 
επηηξνπή ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά έλαο Αμησκαηηθφο Κηεληαηξηθνχ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα ή Αμθφο Ηαηξφο. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν 
ην ππνβάιεη πξνο ην απνθαηλφκελν φξγαλν (3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ). 

4.2. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, ζα 
δηελεξγείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 9697 (ΦΔΚ 
Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνζζήθεο 
(Σερληθή Πξνδηαγξαθή) ηεο πξφζθιεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 
θαλνληζκφ πεξί ειέγρσλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο.  

4.3. Δθφζνλ δηελεξγεζεί πξνέιεγρνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, καηά 
ηην κρίζη ηης ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ και εθόζον σθίζηαηαι επαρκής τρόνος για ηον 
σπόυη έλεγτο, απηφο δηελεξγείηαη πξηλ ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 
απφ  ηελ παξαπάλσ επηηξνπή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ έρνπλ 
θαηαζέζεη πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, σο εμήο: 

4.3.1. Ζ ελ ιφγσ αξκφδηα επηηξνπή, πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ηδηφθηεησλ ή θαη κηζζσκέλσλ ρψξσλ) ηνπ 
ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ έληππν (Έθζεζε Τγεηνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο Βηνκεραληψλ - 
Βηνηερληψλ Σξνθίκσλ). Ζ Έθζεζε Δπηζεσξήζεσο ησλ Βηνκεραληψλ – Βηνηερληψλ, 
φπνπ γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή ζαλ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ή ΜΖ 
ΑΠΟΓΔΚΣΟ γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, ππνβάιινληαη απφ ηελ παξαπάλσ 
επηηξνπή ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πξηλ ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

4.3.2. Δθφζνλ ε επηηξνπή θαηά ηελ παξαπάλσ επίζθεςή ηεο, 
δηαπηζηψζεη παξαιήςεηο ζηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ παξαγσγήο 
θαηάιιεισλ πξντφλησλ, ή φηη ε επηρείξεζε δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ζην εηδηθφ 
θεθάιαην ηνπ εληχπνπ. 

4.3.3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΔ, 
απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. 

4.3.4. ε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεζεί ν παξαπάλσ έιεγρνο εθφζνλ ν 
πξνκεζεπηήο πνπ πξνζθέξεη ηειηθά πξντφληα δελ ηα παξάγεη ν ίδηνο, ηφηε ζα πξέπεη 
λα γίλεη έιεγρνο ηνπ εξγνζηαζίνπ – εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ.  

4.4. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα πξνβεί ζε αιιαγή εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο 
λα δειψζεη απηφ ζηελ Τπεξεζία θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

4.5. ε πεξίπησζε πνπ νη λέεο εγθαηαζηάζεηο ραξαθηεξηζζνχλ «ΜΖ 
ΑΠΟΓΔΚΣΔ» ηφηε ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

5. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΔΡΙΓΩΝ 

5.1. Ζ αξρηθή θαη’ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ κεξίδσλ, 
θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ 
ησλ Πξνζαξηεκέλσλ ηνπ παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγράθφς κε θαμ ή 
κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε, θαη 
κεηά ηελ νξηζηηθή έγγραθη ενημέρφζη επί ηνπ αξηζκνχ ησλ δηακελφλησλ κέρξη ηελ 
11:00, κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν ππεχζπλνπ ηεο ΤΠΤΣ ηεο Γνκήο (ΚΤΣ Φπιαθίνπ). 
Παξαγγειία πνπ ζα δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη εθφζνλ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ αλάδνρν λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο 
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ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ. ε θακία πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ 
κεξίδσλ πνπ παξαγγέιλνληαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηακελφλησλ, πνπ έρεη αλαθέξεη ν ππεχζπλνο ηεο ΤΠΤΣ. 

5.2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα απνθπγή επηθάιπςεο δξάζεο απαηηείηαη 
φπσο δηαβεβαηψλεηαη ζηελ καθημερινή έγγραθη ελεκέξσζή ηνπ (απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηεο ΤΠΤΣ), επί ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ζίηηζεο, φηη απηνί δελ έρνπλ 
εληαρζεί ζην πξφγξακκα πιήξνπο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο (full cash). 

5.3. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν λα 
ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 
18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε, δίλνληαο ηελ ηελική 
παραγγελία.  

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

5.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε πνζφηεηα εκεξήζησλ κεξίδσλ γηα θαηαλάισζε  
δχλαηαη λα απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, θαη νπσζδήπνηε ζα 
παξαθνινπζείηαη, κε κέξηκλα ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο 
κε ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, ε αλάισζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε ππέξβαζή ηεο. 

5.6. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάδεη επαξθψο ην Κέληξν 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο Φπιαθίνπ θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ κε ηα 
απαξαίηεηα ζθεχε θαη αλαιψζηκα (αιάηη, πηπέξη, ραξηνπεηζέηεο, πνηήξηα θηι). 

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

5.8. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, ζα γίλεηαη απφ ηριμελή επιηροπή παρακολούθηζης, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6.1 ηεο παξνχζαο. Ζ επιηροπή 
παρακολούθηζης ζα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία 
αιιά θαη ηελ φιε πινπνίεζε ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα αλ ε 
δηαδηθαζία πινπνίεζεο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο θαζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο μέτρι και ηην ηελική διάθεζη ηοσ ζσζζιηίοσ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο, ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

5.9. Καζεκεξηλά ζα ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ  
(πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο) πνπ ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηελ  επηηξνπή 
παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1, ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο Φπιαθίνπ θαη ηνλ Τπεχζπλν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

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

5.11. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο ζε φιεο ηηο θάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο 
γεπκάησλ (θαη κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – 
απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο). 

5.12. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα θαγεηά 
(έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη 
λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο 
Πξνζζήθεο ηνπ παξφληνο) ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην 
ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν αλάδνρνο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε 
ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε 
δηθαίσκα. 

5.13. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.12, ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε 
δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη 
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε 
ηα ηζρχνληα. 

5.14. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν αλάδνρνο  ππνρξενχηαη γηα 
ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη πιήξε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο. 

5.15. Ο πάξνρνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο 
νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζηεί θαηά ηε δηαλνκή 
ησλ γεπκάησλ κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην ην αργόηερο μίας (1) ώρας. 

6. Λοιποί Όροι 

6.1. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ, απφ ην ΥΖ, 
γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηηκέο ζα 
αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

6.2. ε πεξίπησζε πνπ ην ΥΖ ή ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα δελ 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα απνζηέιινληαη 
ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. 

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

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

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

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

6.4.3. Απνθαζηζηνχλ άκεζα επαθή ελεκεξψλνληαο ην ΓΔ/Γ4/1α γηα ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Δθνδηαζκνχ – ίηηζεο, πνπ 
είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζίηηζεο. 

6.5. Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη δπλαηή κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο φηη, ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κε βάζε 
ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ, δελ επεξεάδεηαη ην θφζηνο, 
ε πνηφηεηα, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο ζεξκίδσλ. Δηδηθφηεξα:  

6.5.1. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ (κελνχ) ζα πξέπεη λα αιιάδεη θαη’ 
ειάρηζην θάζε κήλα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηξνθηθή πνηθηιία (κε αιιαγή πξντφλησλ 
ίδηαο θαηεγνξίαο, πρ. αιιαγή νζπξίσλ, δπκαξηθψλ, ελαιιαγή ηζάη κε ρπκφ, θ.ιπ.) θαη 
ε εμαζθάιηζε ηεο θαηαλάισζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη, πξν ηεο έλαξμεο παξαζθεπήο 
γεπκάησλ ζην πιαίζην ηεο λέαο ζχκβαζεο, λα παξαιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα 
ζίηηζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζίηηζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο θαηά 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν. 

6.5.2. Δπίζεο, λα πθίζηαηαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο, εηδηθά απφ πηάηα απγψλ, γηα παξάδεηγκα, ελαιιαζζφκελεο κεξίδεο 
βξαζηψλ απγψλ θαη νκειέηεο. 

6.6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
              Σκρεο 4 ΔΓ/2  
 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΔΝΑ 
 
1. Γεληθφ πζζίηην 
2. πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ) 
3. πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ) 
4. πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)   
5. πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο 
6. πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Έγθπνη, Θειάδνπζεο θηι.) 
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΙΣΙΟ 

Πξνζαξηεκέλν 1 ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β» 
 

Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

1η ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεπηέξα 

Σζάη (κεξίδα) 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr  κε 
θφθθηλε ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν 
λα ζπλνδεχεηαη 

αληίζηνηρα, απφ 2 
αξαβηθέο πίηεο   60 gr - 70 

gr έθαζηε. 

β. Σν θξνχην επνρήο ζα 
πξέπεη λα είλαη 100-120 

gr. 

γ. Οη ειηέο είλαη 20-30 gr 

δ. Όιεο νη πνζφηεηεο 
αλαθέξνληαη ζε έηνηκα 
πξνο βξψζε γεχκαηα. 

ε. Ζκεξήζην ζηηεξέζην 
είλαη 2000 

(+/- 100Kcal) ζεξκίδσλ 

ζη. Με ην πξσηλφ ζα 
δηαηίζεηαη θαη 2,5 ιίηξα 
λεξφ εκθηαισκέλν αλά 

άηνκν (γηα θάιπςε 

2 Σξίηε 

Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 

Αξαβηθή πίηα   60gr - 
70gr  Έλα (1) Φξνχην 

Δπνρήο 

Φαθφξπδν 300 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr 
(ζπλνιηθά) 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

3 Σεηάξηε 

Σζάη (κεξίδα) 

Αξηίδην θξέζθν 100 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250-300gr 

κε Ρχδη 100gr 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

4. Πέκπηε 
Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 

Αξαβηθή πίηα   60gr - 
70gr  Έλα (1) Φξνχην 

Πνπξέο  300 gr κε θφθθηλε 
ζάιηζα               Σπξί Φέηα 

50 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
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Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

Δπνρήο Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο εκεξήζηαο αλάγθεο) 

 

 5. 
Παξαζθε

πή 

Σζάη (κεξίδα) 

Αξηίδην θξέζθν 100 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε 
παηάηεο 300 gr. (ζπλνιηθά) 

Σπξί θέηα 50 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

6. άββαην 

Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 

Αξαβηθή πίηα   60gr - 
70gr  Έλα (1) Φξνχην 

Δπνρήο 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο 

Ρχδη 250 gr κε θφθθηλε ζάιηζα                    
Σπξί θέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

7. Κπξηαθή 

 

Σζάη (κεξίδα) 

Αξηίδην θξέζθν 100 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

Μνζράξη 150 gr κε 

Μαθαξφληα 250 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

 

 

 

2η ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεπηέξα Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 
Μαθαξφληα 250 gr 

κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Πνπξέο 300gr κε θφθθηλε ζάιηζα               
Σπξί Φέηα 50 gr 
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Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Σπξί Φέηα 50 gr Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

9. Σξίηε 

Σζάη (κεξίδα) 

Αξαβηθή πίηα   60gr - 
70gr  Έλα (1) Φξνχην 

Δπνρήο 

παλαθφξπδν 300 gr                               
Σπξί Φέηα 50 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

10. Σεηάξηε 

Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 

Αξηίδην θξέζθν 100 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr 

κε θφθθηλε ζάιηζα                                              
Σπξί Φέηα 50 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr 
(ζπλνιηθά) 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

11. Πέκπηε 

Σζάη (κεξίδα) 

Αξαβηθή πίηα   60gr - 
70gr  Έλα (1) Φξνχην 

Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250 gr – 300 gr 

Μαθαξφληα 150 gr 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

12. 
Παξα-
ζθεπή 

Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 

Αξηίδην θξέζθν 100 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαθέο 300 gr                                           
Σπξί Φέηα 50 gr 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 300 
gr. (ζπλνιηθά) 

Έλα (1) θξνχην επνρήο 
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Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

13. άββαην 

Σζάη (κεξίδα) 

Αξαβηθή πίηα   60gr - 
70gr  Έλα (1) Φξνχην 

Δπνρήο 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  

 

Ρχδη 150 gr κε θφθθηλε ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

14. Κπξηαθή 

Υπκφο (αηνκηθή κεξίδα) 

Αξηίδην θξέζθν 100 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μνζράξη Κνθθηληζηφ 200-
250 gr 

Με Ρχδη 150gr 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

  
 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ  

   

   

Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ   

              Σκρεο 4 ΔΓ/2  
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ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΒΡΔΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ) 

Πξνζαξηεκέλν 2 ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β» 
 

Α/Α ΖΜΔΡΑ  ΠΑΡ/ΔΗ 

1 
ΟΛΔ ΣΗ 
ΖΜΔΡΔ 

 

4 γεχκαηα ησλ 240ml  (120 ml ζθφλε δηαιπκέλε ζηα 120 ml λεξφ) έθαζην κε 
Γάια 1εο βξεθηθήο ειηθίαο (0-6 κελψλ) έηνηκν πξνο πφζε 

 

 

α. Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ λα 
ηνπνζεηεζεί ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηνπ 

γάιαθηνο (θνπηηά ζπζθεπαζίαο -
βξαζηήξεο) εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

Τπεξεζίαο. 

β. Να ηεξείηαη πνζφηεηα 100 θαθει. 
ρακνκήιη ζε απφζεκα γηα ηα βξέθε.   

γ. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη 2,5 
ιίηξα εκθηαισκέλν λεξφ αλά άηνκν. 

  

  

 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ  

   

   

Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ   

              Σκρεο 4 ΔΓ/2   

 

 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ





Β-1-16 

 

./. 
 

ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΒΡΔΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ) 

Πξνζαξηεκέλν 3 ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β» 

ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην 
κε πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml πιήξεο 
3,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο ζε θάζε γεχκα 
αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρπκνχ  

 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην 
αλεζμένο κε πξνζζήθε 
γάιαθηνο εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% πεξηεθηηθφηεηα 
ζε ιίπνο ζε θάζε γεχκα 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην 
αλεζμένο κε πξνζζήθε 
γάιαθηνο εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% πεξηεθηηθφηεηα 
ζε ιίπνο ζε θάζε γεχκα 

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ 2 αξαβηθέο πίηεο   60 
gr - 70 gr έθαζηε. 

β. Σν θξνχην επνρήο ζα πξέπεη λα είλαη 
100-120 gr 

γ. Καηά ηηο εκέξεο πξφβιεςεο νκειέηαο 
ζε γεχκα/ δείπλν, λα αιέζεηαη ην έηεξν 
γεχκα ηεο ίδηαο εκέξαο.  

δ. Όιεο νη πνζφηεηεο ππνινγίδνληαη ζην 
κηζφ  

ε. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη πεξίπνπ 
1300 (+/-100Kcal). 

ζη. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη 2,5 
ιίηξα εκθηαισκέλν λεξφ αλά άηνκν. 

  

 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ 

  

Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  

              Σκρεο 4 ΔΓ/2  

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ (1-12 ΔΣΩΝ) 

Πξνζαξηεκέλν 4 ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β»  

 

Α/

Α 
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Κξνπαζάλ 75 - 85 
gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ 2 αξαβηθέο 
πίηεο   60 gr - 70 gr έθαζηε. 

β. Σν θξνχην επνρήο ζα 
πξέπεη λα είλαη 100-120 gr. 

γ. Οη ειηέο είλαη 20-30 gr 

δ. Όιεο νη πνζφηεηεο 
αλαθέξνληαη ζε έηνηκα πξνο 
βξψζε γεχκαηα. 

ε. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη 
2400 

(+/- 100Kcal) ζεξκίδσλ 

ζη. ην ζπζζίηην 
πεξηιακβάλεηαη θαη 2,5 ιίηξα 
εκθηαισκέλν λεξφ αλά άηνκν. 

 

2 Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο 

Αξαβηθή πίηα 
60gr-70gr  Έλα 

(1) Φξνχην 
Δπνρήο 

 

 

Φαθφξπδν 300 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr 
(ζπλνιηθά) 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/

Α 
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

3 Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο 

 Αξηίδην θξέζθν 
100 gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250-300gr 

κε Ρχδη 100gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

 

4. Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξαβηθή πίηα 
60gr-70gr   

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Πνπξέο  300 gr κε θφθθηλε 
ζάιηζα               Σπξί Φέηα 50 

gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

5. 
Παξα-
ζθεπή 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 
300 gr. (ζπλνιηθά) 

Σπξί θέηα 50 gr  

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/

Α 
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Αξηίδην θξέζθν 
100 gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

6. άββαην 

 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξαβηθή πίηα 
60gr-70gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Ρχδη 250 gr κε θφθθηλε ζάιηζα                    
Σπξί θέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο Γάια 
εβαπνξέ 240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

7. Κπξηαθή 

 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξηίδην θξέζθν 
100 gr 

Έλα (1) Φξνχην 

Μνζράξη 150 gr κε 

Μαθαξφληα 250 gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/

Α 
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Δπνρήο 

2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Κξνπαζάλ 75 - 85 
gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr 

κε θφθθηλε ζάιηζα                                              
Σπξί Φέηα 50 gr  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Πνπξέο 300gr κε θφθθηλε 
ζάιηζα               Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

9. Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο 

Αξαβηθή πίηα 
60gr-70gr  Έλα 

(1) Φξνχην 
Δπνρήο 

παλαθφξπδν 300 gr                               
Σπξί Φέηα 50 gr  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

10. Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο 

Μαθαξφληα 250 gr 

κε θφθθηλε ζάιηζα                                              
Σπξί Φέηα 50 gr  

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr 
(ζπλνιηθά) 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/

Α 
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

 Αξηίδην θξέζθν 
100 gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

11. Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξαβηθή πίηα 
60gr-70gr   

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250 gr – 300 gr 

Μαθαξφληα 150 gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

12. 
Παξα-
ζθεπή 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξηίδην θξέζθν 
100 gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Φαθέο 300 gr                                           
Σπξί Φέηα 50 gr  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 
300 gr. (ζπλνιηθά) 

Έλα (1) θξνχην επνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

13. άββαην 
 

Γάια εβαπνξέ 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  Ρχδη 150 gr κε θφθθηλε ζάιηζα 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/

Α 
ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ιίπνο  

Αξαβηθή πίηα 
60gr-70gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

14. Κπξηαθή 

 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξηίδην θξέζθν 
100 gr 

Έλα (1) Φξνχην 
Δπνρήο 

Μνζράξη Κνθθηληζηφ 200-250 
gr 

Με Ρχδη 150gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

 

 

 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
              Σκρεο 4 ΔΓ/2  

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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ΤΙΣΙΟ ΓΙΑΒΗΣΙΚΩΝ 

Πξνζαξηεκέλν 5 ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β» 
 

Α/
Α 

ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,   

1 αξαβηθή πίηα   
60 gr - 70 gr. 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr  

 

α. Tν δείπλν λα ζπλνδεχεηαη 
απφ 2 αξαβηθέο πίηεο   60 gr - 
70 gr έθαζηε β. Οη ειηέο είλαη 
20-30 gr 

γ. Όιεο νη πνζφηεηεο 
αλαθέξνληαη ζε έηνηκα πξνο 
βξψζε γεχκαηα. 

δ. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη 
1800 

(+/- 100Kcal)  

ε. ην ζπζζίηην 
πεξηιακβάλεηαη θαη 2,5 ιίηξα 
εκθηαισκέλν λεξφ αλά άηνκν. 

 

 

2 Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr 

Φαθφξπδν 300 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr 
(ζπλνιηθά) 

Σπξί Φέηα 50 gr 

3 Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, 1 αξαβηθή 
πίηα   60 gr - 70 
gr. 

Κνηφπνπιν 250-300gr 

κε Ρχδη 100gr 

   Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/
Α 

ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

4. Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr 

Πνπξέο  300 gr κε θφθθηλε 
ζάιηζα               Σπξί Φέηα 50 

gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

 

5. 
Παξα-
ζθεπή 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, 1 αξαβηθή 
πίηα   60 gr - 70 
gr. 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 
300 gr. (ζπλνιηθά) 

Σπξί θέηα 50 gr , 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

6. άββαην 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Ρχδη 250 gr κε θφθθηλε ζάιηζα                    
Σπξί θέηα 50 gr 

7. Κπξηαθή 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο1 αξαβηθή 
πίηα   60 gr - 70 
gr. 

Μνζράξη 150 gr κε 

Μαθαξφληα 250 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Α/
Α 

ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

2ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr. 

Μαθαξφληα 250 gr 

κε θφθθηλε ζάιηζα                                              
Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Πνπξέο 300gr κε θφθθηλε 
ζάιηζα                

Σπξί Φέηα 50 gr 

9. Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, 1 αξαβηθή 
πίηα   60 gr - 70 
gr. 

παλαθφξπδν 300 gr                               
Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

 

10. Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr 

Μαθαξφληα 250 gr 

κε θφθθηλε ζάιηζα                                              
Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr 
(ζπλνιηθά) 

11. Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, 1 αξαβηθή 
πίηα   60 gr - 70 

Κνηφπνπιν 250 gr – 300 gr 

Μαθαξφληα 150 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 
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Α/
Α 

ΖΜΔΡΑ ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

gr. 120 gr 

12. 
Παξα-
ζθεπή 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr. 

Φαθέο 300 gr                                           
Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 
300 gr. (ζπλνιηθά) 

13. άββαην 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, 1 αξαβηθή 
πίηα   60 gr - 70 
gr. 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Ρχδη 150 gr κε θφθθηλε ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

14. Κπξηαθή 

Γάια εβαπνξέ 
240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,  

Αξηίδην νιηθήο 
100 gr. 

Μνζράξη Κνθθηληζηφ 200-250 
gr 

Με Ρχδη 150gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-
120 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 

Σπξί Φέηα 50 gr 

 

 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ 
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
              Σκρεο 4 ΔΓ/2  
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ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΤΑΛΩΣΔ ΟΜΑΓΔ 

Πξνζαξηεκέλν 6 ζηελ ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β» 

ΠΡΧΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκνην κε ην γεληθφ 
ζπζζίηην, κε πξνζζήθε 
γάιαθηνο εβαπνξέ 240 
ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
ζε θάζε γεχκα  

Όκνην κε ην γεληθφ 
ζπζζίηην, κε πξνζζήθε 
γάιαθηνο εβαπνξέ 240 
ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
ζε θάζε γεχκα  

Όκνην κε ην γεληθφ 
ζπζζίηην, κε πξνζζήθε 
γάιαθηνο εβαπνξέ 240 
ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
ζε θάζε γεχκα  

 

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ 2 αξαβηθέο πίηεο   
60 gr - 70 gr έθαζηε 

β. Σν θξνχην επνρήο ζα πξέπεη λα 
είλαη 100-120 gr 

γ. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη πεξίπνπ 
2600 (+/-100Kcal. 

δ. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη 
2,5 ιίηξα εκθηαισκέλν λεξφ αλά 
άηνκν. 

 

 Αλρεο (ΠΕ) σηήξηνο Γησηίθαο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο 4 ΔΓ 

  

  

Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  

              Σκρεο 4 ΔΓ/2  
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΧΘΑ «ΡΘΜΘΝΘ» 
 4ο ΕΠΘΣΕΛΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ 
 ΣΜΗΜΑ ΘΘ 
 17 Ασγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ  
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώζεων 

Όπως αλαθέρεηαη ζηο άρζρο 4.3 (Όροη εθηέιεζες ηες ζύκβαζες) θαη ζηο 
ζτέδηο ζύκβαζες ηοσ Παράρηεκα «Η» - τέδηο ύκβαζες, ηες παρούζας 
πρόζθιεζες. 

 

 τες (ΠΖ) Αλαζηάζηος Χαηδούδες 
Αθρηβές Αληίγραθο Επηηειάρτες 
  
  
Αλτες (ΕΜ) Βαζίιεηος Πάλοσ  
               Σκτες 4 ΕΓ/2  
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Απγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ  
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
ΣΔΤΓ (Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο) 

Ζ 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ζπλέηαμε ην επηζπλαπηφκελν ζην παξφλ ΣΔΤΓ ζχκθσλα 
κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ  
(https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-
odigies/331-katey8ynthria-odhgia-22-eidika-8emata-symplhrwshs-toy-teyd-
kai-toy-eees).

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/331-katey8ynthria-odhgia-22-eidika-8emata-symplhrwshs-toy-teyd-kai-toy-eees
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/331-katey8ynthria-odhgia-22-eidika-8emata-symplhrwshs-toy-teyd-kai-toy-eees
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/331-katey8ynthria-odhgia-22-eidika-8emata-symplhrwshs-toy-teyd-kai-toy-eees
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
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 (ΑΦ) 

- Ολνκαζία: 3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : […..] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε/Πφιε/Σαρ. Κσδηθφο: ηξαηφπεδν «ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΑΒΡΑΜΗΓΖ», ΣΚ: 68200, 

ΚΑΒΤΛΖ ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΣΓ 1025 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΑΡΥΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΟΤ 

- Σειέθσλν: 25520 76141 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: 3mktax@army.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

55322000-1: «Τπεξεζίεο Σξνθνδνζίαο» 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Τπεξεζίεο Σξνθνδνζίαο 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : Ø 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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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 εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 

αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
1
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
2
; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[  ] Ναη [  ] Όρη [  ] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

                                                           
1
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

2
 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. 
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βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
3
: 

δ) Ζ 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 εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο
4
; 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο 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) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

                                                           
3
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

4
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
5
  

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 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 

ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

                                                           
5
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ 
νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή 
κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη 
ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο 
ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[  ] Ναη [  ] Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
6
 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
7
· 

2. δσξνδνθία
8,9

· 

3. απάηε
10

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο

11
· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο

12
· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
13

. 

                                                           
6
 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.  
7
 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). 
8
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
9
 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 Ηνπιίνπ 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), «Κύξσζε 
θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε 
θείκελε λνκνζεζία). 
10

 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) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ 
Πξσηνθόιισλ. 
11

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο 
Ηνπλίνπ 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. 
12

 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 ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 
ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
13

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 
215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
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Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
14

 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 δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
15

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
16

: 

α) Ζκεξνκελία 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) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
17

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
18

; 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
19

: 

[……] 

                                                           
14

 Ζ 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 ) 
15

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
16

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο 
ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 
73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
19

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 

(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ 
επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
20

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη  

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ 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; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
21

 

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 όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
22

 

[……][……][……] 

 

                                                           
20

 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).  
21

 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  
22

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ
23

; 

[  ]  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 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
24

 : 

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 δξαζηεξηνηήησλ, 

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 λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
25 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
26

; 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

                                                           
23

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
24

 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 
ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
25

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
26

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

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

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[  ]  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 ζπκθεξόλησλ27, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[  ]  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 

ζχκβαζεο
28

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
29

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

                                                           
27

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
28

 Πξβι άξζξν 48. 
29

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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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 επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα βεβαηψζεη φηη 

δε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ άκεζνπο ή έκκεζνπο 

αληηπξνζψπνπο µφληµνπο ή ζε εθεδξεία, 

απφζηξαηνπο Αμησµαηηθνχο ησλ Δλφπισλ 

Γπλάµεσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 

5εηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 

1400/73 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο 

λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [  ]  Ναη [  ]  Όρη 
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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) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
30

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

 

 

                                                           
30

 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 ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  
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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 δηεύζπλζε, 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 πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[  ]  Ναη [  ]  Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

 Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
31

, εθηφο εάλ : 

 α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
32

. 

 β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

 Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ 3 Μ/Κ 

ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο 

νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζην παξφλ Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε κε ζθνπφ ηελ παροχή υπηρεςιών πλήρουσ 

διατροφήσ προςφφγων – μεταναςτών ςτο Κζντρο  Υποδοχήσ Και Ταυτοποίηςησ φυλακίου 

δπλάκεη ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 08/2020 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

 ρεο (ΠΕ) Αλαζηάζηνο Υαηδνχδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
               Σκρεο 4 ΔΓ/2  
 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
32

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε 
ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Απγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ΣΖ  
Φ.600/12/39290/.2313 

 

  
Τπόδειγμα Σετνικής Προζθοράς 

ΔΝΣΤΠΟ TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

           
Σόπνο,……..Ζκεξνκελία ……………….. 

 

Α. ΓΗΛΩΗ  

 

 Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνύλ /-ληεο σο λόκηκνο /-νη 
εθπξόζσπνο /-νη  ηεο /ησλ Δηαηξείαο /-ηώλ: 

  

   

 

ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ 

. 

1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη /-
νπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζύλαςεο 
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζπλνιηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 122 
εκέξσλ γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) Φπιαθίνπ, κειέηεζε /-αλ κε πξνζνρή θαη έιαβε /-αλ 
ππόςε ηνπο: 

 Σελ ππ’ αξηζ 08/2020, Πξόζθιεζε κε όια ηα ζρεηηθά 
Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο ελ ιόγσ δηαδηθαζίαο ζύλαςεο. 

 Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ 
δηαγσληζκό απηό.  

2. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ησλ όξσλ ησλ 
πξνο παξάδνζε ππεξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ 
απαηηνύληαη θαη αλαιύνληαη ζηελ Πξόζθιεζε θαη ηνπο αποδέτεηαι ΡΗΣΑ και 
ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ζηο ζύνολό ηοσς. 

3. Όηη ε πξνζθνξά καο πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ 
πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα 
αλαιπηηθώο αλαθεξόκελα ζην ηεύρνο ηεο πξόζθιεζεο θαη ηα Παξαξηήκαηά 
ηνπ
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4. Πξνηίζεκαη λα αλαζέζσ ην ηκήκα …….. ηεο ζύκβαζεο ππό 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ………  (πξναηξεηηθό). 

5. Ο πξνκεζεπηήο  νξίδεη σο ππεύζπλν παξνρήο ππεξεζίαο:  

1. Κύξην, ηνλ ………………………….. (νλνκαηεπώλπκν, 
θαζήθνληα / ζέζε ζηελ εηαηξεία, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν 
επηθνηλσλίαο). 

2. Αλαπιεξσκαηηθό ηνλ ………………………….. 
(νλνκαηεπώλπκν, θαζήθνληα / ζέζε ζηελ εηαηξεία, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε θαη 
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο), 

ν νπνίνο πξέπεη αθελόο λα επηβιέπεη ηελ νξζή εμέιημε 
ηεο πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο, αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκόδηα 
όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη. Ο ππεύζπλνο 
«Παξνρήο Τπεξεζίαο» ή ν αλαπιεξσκαηηθόο ζα πξέπεη λα είλαη παξώλ ζην 
ρώξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαη’ ειάρηζηνλ ζύκθσλα κε ην σξάξην πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.10 ησλ  ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζαο.  
Β. ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο 
πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ζηελ κεηαθνξά θαη παξάζεζε 
απηώλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο παξάζεζεο ζηηο πεξηνρέο 
ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ (σο απνηέιεζκα ηεο 
δηαλνκήο ηνπ ζπζζηηίνπ), θαζώο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ 
πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε. 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ 

 αο ππνβάιινπκε: 

 Σερληθά εγρεηξίδηα/prospectus, ηερληθή πεξηγξαθή ή ηπρόλ 
άιιν αξρείν ηεθκεξίσζεο. 

 Τπεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε 
ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδνο παξαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη δηαλνκήο ησλ 
γεπκάησλ, κε επηζπλαπηόκελε αιιεινγξαθία (θαηά ηελ θξίζε ηνπ) ή ζρεηηθή 
παξαπνκπή, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε 
ζρεηηθό έιεγρν θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, 
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζπκβάζεσο 

 Nα ππνβάιεη ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη όηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο 
κόληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο 
γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 ρεο (ΠΕ) Αλαζηάζηνο Υαηδνύδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
               Σκρεο 4 ΔΓ/2  
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Ασγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ» ΣΖ  
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο σπογράθφλ ελεργούλ φς λόκηκος εθπρόζφπος ηες 
εηαηρείας: ……………………………. 

ΔΗΛΩΝΩ: 

 1. Όηη ε εηαηρεία κας, προθεηκέλοσ λα δηακορθώζεη ηελ οηθολοκηθή 
προζθορά γηα ηελ σιοποίεζε ηες ζύλαυες ζύκβαζες παροτής σπερεζηώλ 
ζίηηζες ζσλοιηθής τροληθής δηάρθεηας 122 εκερώλ γηα ηοσς πρόζθσγες θαη 
κεηαλάζηες ηοσ Κέληροσ Τποδοτής θαη Σασηοποίεζες (Κ.Τ.Σ) Φσιαθίοσ, 
κειέηεζε κε προζοτή θαη έιαβαλ σπόυε: 

  α. Σελ σπ’ αρίζκ 08/2020. Πρόζθιεζε, κε όια ηα ζτεηηθά 
Παραρηήκαηά θαη ηης Προζζήθες ηες ποσ αποηειούλ αλαπόζπαζηο κέρος 
ηφλ εγγράθφλ ηες ζύκβαζες θαη ηες ελ ιόγφ δηαδηθαζίας ζύλαυες. 

  β. Σο ζύλοιο ηοσ ζεζκηθού πιαηζίοσ ποσ θαιύπηεη ηολ 
δηαγφληζκό ασηό. 

 2. Όηη ε εηαηρεία κας έιαβε γλώζε ηφλ όρφλ ηες παρούζας 
δηαδηθαζίας ζύλαυες ζύκβαζες θαη ηφλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ ποσ 
απαηηούληαη θαη αλαιύοληαη ζηελ πρόζθιεζε θαη ηοσς αποδέτεηαι ρηηά και 
ανεπιθύλακηα ζηο ζύνολό ηοσς. 

 3. Όηη ε εηαηρεία κας, σποβάιεη προζθορά, ε οποία αλέρτεηαη ζηο 
ποζό ποσ αλαιύεηαη ζηολ παραθάηφ πίλαθα: 

ΠΕΡΙΟΥΗ Κ.Τ.Σ. - 
ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΑΣΟΜΙΚΗ 
ΜΕΡΙΔΑ 

ΙΣΙΗ    (€)              
(άλεσ ΦΠΑ)  

ΤΝΟΛΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

(ΜΔΡΗΓΩΝ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΗΜΕΡΗΙΟ 
ΚΟΣΟ (€) 

Κ.Τ.Σ. ΦΤΛΑΚΗΟΤ  400  

 

 4. ηελ αλφηέρφ ηηκή ζσκπερηιακβάλοληαη: 

  α. Οη σπέρ ηρίηφλ θραηήζεης ποζοζηού 4,23068 %.   

 β. Κάζε άιιε επηβάρσλζε, ζύκθφλα κε ηελ θείκελε 
λοκοζεζία, γηα ηελ παράδοζε ηφλ ζσκβαηηθώλ σπερεζηώλ ζηολ ηόπο θαη κε 
ηολ ηρόπο ποσ προβιέπεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες.  

 γ. Οη προζθερόκελες ηηκές είλαη δεζκεσηηθές γηα ηολ 
σπουήθηο αλάδοτο θαζ΄όιε ηε δηάρθεηα ηζτύος ηες ζύκβαζες θαη δελ 
αλαπροζαρκόδοληαη κέτρη ηελ οιοθιήρφζε ηοσ αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες

ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ





Σ-2 

./. 

 

5. Ζ δηάρθεηα ηζτύος ηες προζθοράς είλαη 128 εκέρες, από ηελ 
επόκελε εκέρα ηες δηελέργεηας ηοσ δηαγφληζκό (όπφς ορίδεηαη ζηο άρζρο 
2.4.6 ηες παρούζας πρόζθιεζες). 

 

                Ο/ΟI   
          

 ΓΖΛΩΝ/ΟΤΝΣΔ 

 

     Τπογραθή 

           θαη 

                                                                                                         θραγίδα 

 

 τες (ΠΕ) Αλαζηάζηος Υαηδούδες 
Αθρηβές Αληίγραθο Δπηηειάρτες 
  
  
Αλτες (ΔΜ) Βαζίιεηος Πάλοσ  
               Σκτες 4 ΔΓ/2  
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Απγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ε» ΣΖ  
Φ.604/12/39290/.2313 

 

  
Τποδείγμαηα Εγγυηηικών Επιζηολών 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ/ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ/ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ 
ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Δθδόηεο: (Πιήξεο επσλπκία ηνπ θνξέα έθδνζεο ηεο 
εγγύεζεο1) ……………………………………………………………………………
…………………….. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο2: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο3) ...................................................... / (Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο4) .............................................................................. 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζ.5: ………………….. 
πνζνύ ………………………….……. επξώ6. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα 
επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ  

επξώ………………………………………….…………...7 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ] (νλνκαηεπώλπκν, 
παηξώλπκν)................................., ΑΦΜ:......................... θαη 
Γηεύζπλζε: ...................………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ] (πιήξε 
επσλπκία) .……........................, ΑΦΜ: .......................... θαη 
Γηεύζπλζε: ......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο] ησλ θπζηθώλ/λνκηθώλ 
πξνζώπσλ: 

α) (πιήξε επσλπκία) ......................, ΑΦΜ: ...................... θαη

                                                           
1
 Αναγράφεται ο φορζασ ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 72 του 

Ν.4412/16. 
2
 Αναγράφεται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 του 

Ν.4412/16. 
3
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

4
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

5
 Αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν.4412/16. 

6
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικώσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

7
 Όπωσ ανωτζρω υποςθμείωςθ. 
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 Γηεύζπλζε: ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ......................, ΑΦΜ: ...................... θαη 
Γηεύζπλζε: ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ......................, ΑΦΜ: ........................ θαη 
Γηεύζπλζε:..................  

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 
ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε/ηελ ζπκκεηνρή/θαιή εθηέιεζε /γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο ηεο ππ’ 
αξηζ.8 ..... πξόζθιεζεο/ζύκβαζεο «(ηίηινο πξόζθιεζεο/ 
ζύκβαζεο9)……………………………………..», κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ………………......................... 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) 
εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ10 ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο 
ρξόλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο) 

ή  

κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή 
ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ 
δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε11. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 ρεο (ΠΕ) Αλαζηάζηνο Υαηδνύδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
               Σκρεο 4 ΔΓ/2  

                                                           
8
 Αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ι ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 72 του 

Ν.4412/16. 
9
 Αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ ι ςφμβαςθσ. 

10
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ πρόςκλθςθ. 

11
 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικών επιςτολών από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικών, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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 3 Μ/Κ ΣΑΞIΑΡΥΗΑ «ΡΗΜΗΝΗ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 ΣΜΖΜΑ ΗΗ 
 17 Απγ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ζ» ΣΖ  
Φ.600/12/39290/.2313 

 

  
σέδιο ύμβαζηρ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ 08/2020 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΣΙΗ  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ  

ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ (122) ΗΜΔΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ (Κ.Τ.Σ.) ΦΤΛΑΚΙΟΤ 

ΠΑΡΟΥΟ: ………………………
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ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΗ:  ….. /…….. 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Άξζξν 1ν  : Γεληθνί Όξνη 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΟΡΟΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΖΘΖΖ 

 

Άξζξν 2ν  : Γηάξθεηα χκβαζεο 

Άξζξν 3ν  : Παξαθνινχζεζε χκβαζεο 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Άξζξν 4ν  : Πεξηγξαθή -Σηκή Αληηθεηκέλνπ - Κξαηήζεηο 

Άξζξν 5ν  : Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

Άξζξν 6ν  : Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο/Πξνθαηαβνιήο 
ηεο χκβαζεο 

  

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ - ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Άξζξν 7ν : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ - ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

Άξζξν 8ν  : Παξάδνζε - Παξαιαβή Αληηθεηκέλνπ 
χκβαζεο  

Άξζξν 9ν  : Γείγκαηα - Γεηγκαηνιεςία - Δξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο 

Άξζξν 10ν  : Απφξξηςε Παξαδνηένπ - Αληηθαηάζηαζε 

 

ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ - ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
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Άξζξν 11ν  : Κήξπμε Αλαδφρνπ Δθπηψηνπ - Κπξψζεηο 

Άξζξν 12ν  : Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ – Όξνη Δθηέιεζεο 
ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 13ν  : Τπεξγνιαβία 

Άξζξν 14ν  : Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία 
Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 15ν : Σξνπνπνίεζε χκβαζεο θαηά ηε Γηάξθεηα 

Άξζξν 16ν : Δρεκχζεηα 

Άξζξν 17ν  : Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο 
χκβαζεο 

Άξζξν 18ν : Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Άξζξν 19ν  : πλαληήζεηο-Αλαθνξέο-Δπηθνηλσλία 

Γεληθά  
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

3 Μ/Κ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 

ΣΗΛ. : 2552076141 

Fax:2552076070 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ: 08/2020 

 

ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ: 286.456,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) 

 

 

Παποσή Τπηπεζιών ίηιζηρ 

 

 1. η… …………… ζήκεξα …………………… ζηα Γξαθεία 
η... ……………. νη 
ππνγεγξακκέλνη: ……………………………………… …………….. 
ηεο …………., σο εθπξφζσπνο η… ……….., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 
Φ.……/……./………../…………/……….. (ΑΓΑ…….……. θαη 
AΓΑΜ: ……….……………..) θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
αξηζκφ πξφζθιεζεο…./….. γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο ……………… θαη ε εηαηξεία «……………………………............» κε 
ΑΦΜ: …………, ΓΟΤ: …………. πνπ εθπξνζσπείηαη απφ 
η… ………………………………………… ……… κε Α.Γ.Σ: ……………, 
Οδφο: ………………, αξηζ.: .., ………… Σει.: ……………… θαη 
FAX.: ……………, e-mail:………… ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν 
πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ, ηελ αλάζεζε ζην 
δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο «Αλάδνρν», ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ φπσο 
αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 4 θαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο.  

 2. Οη αλσηέξσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ θαη θάλνπλ ακνηβαία 
απνδεθηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηα επφκελα άξζξα.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άπθπο 1ο 

Γενικοί Όποι 

 1. Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

 2. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε 
ή ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ 
εζψλ. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαδνζέλησλ 
ππεξεζηψλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, νη δηαθνξέο επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγία θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 3. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα 
ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 4. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: 

α. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, 

β. Οη φξνη ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο θαη 

γ.  πκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 5. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη 
απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ ιακβάλνληαη 
απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε 
επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 
παξαδηδφκελσλ εηδψλ, πιήλ ηεο ηπρφλ αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ.  

 6. Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 
1.011.701.00.000.00, ηνλ ΑΛΔ 2410989899, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 1.2.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΟΡΟΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Άπθπο 2ο 

Γιάπκεια ύμβαζηρ 

 Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο θαη 
δηαξθεί 122 εκέξεο.  

Άπθπο 3ο 

Παπακολούθηζη ύμβαζηρ 

 1. 6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε 
δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 616 Μ/Κ ΣΠ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζηελ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο 
άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

2. εκεηψλεηαη φηη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο (ηεο παξ. 6.1.1 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο) είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο 
παξ 6.3.1. Γχλαηαη φκσο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο  λα απνηειείηαη απφ 
ηα ίδηα άηνκα, ελ φισ ή ελ κέξεη, πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην 3, ηεο παξ. 11, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

 3. 6.1.2. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ηνλ πληνληζηή ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π. 
«ΚΤΣ ΦΤΛΑΚΗΟΤ ΔΒΡΟΤ». Με απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δχλαληαη λα 
νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 
εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη 
επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

 4. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ 
επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε 
νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  

 5. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 
ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην 
ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα 
ζεκεηψζεη/νπλ επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ 
δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_d
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εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ 
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άπθπο 4ο 

Πεπιγπαθή – Σιμή Ανηικειμένος – Κπαηήζειρ 

 1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζην ΚΤΣ Φπιαθίνπ ,  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο σο ην Παξάξηεκα «Α» ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κε ην αθφινπζν ηίκεκα: 

ΠΔΡΗΟΥΖ Κ.Τ.Σ.  
ΠΑΡΑΓΟΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΗΜΖ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΓΑ 

ΗΣΗΖ    (€)              
(άλεπ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

(ΜΔΡΗΓΧΝ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΖΜΔΡΖΗΟ 
ΚΟΣΟ (€) 

Κέληξν Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο Φπιαθίνπ  

  

2. ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Οη βαξχλνπζεο ηνλ αλάδνρν θξαηήζεηο πνζνζηνχ 
4,23068 %. 

β. Κάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, γηα παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε.  

3. Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 4. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 
παξαδνζέλησλ ππεξεζηψλ (ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ θξαηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 5.1.7 ηεο νηθείαο 
πξφζθιεζεο). 

Άπθπο 5ο 

Πληπυμή – Γικαιολογηηικά 

 1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) ηνπ αλαδφρνπ, αλά κήλα ζην 
100 % ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο πνπ παξαιήθζεθε ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 6.3 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ην αξγφηεξν ζε 
εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
αλαδφρνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5.1.3 ηεο παξνχζαο. Ζ πιεξσκή ζα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αθφινπζε παξάγξαθν 5.1.3 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκβαηηθή αμία, πθίζηαληαη νη 
παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

α. Υσξίο ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο: 
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ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, αλά κήλα κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  

β. Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο : 

   (1) Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη 
πνζνζηνχ 50 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α, κε ηελ θαηάζεζε 
ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο 
πξνθαηαβνιήο,  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72§1 πεξ. δ ηνπ λ. 
4412/2016 θαη 4.1 ηεο παξνχζαο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ αλά κήλα 
θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ.  

   (2) Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. 

   (3) Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί 
ηεο εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 
παξαιαβήο. 

   (3) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 
πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν ζα 
παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο 
πξνθαηαβνιήο. 

 2. Γηα ηελ πιεξσκή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δχλαηαη λα θαηαζέηεη 
ηνπιάρηζηνλ αλά δεθαπελζήκεξν, ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 5.1.3 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 3. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, 
φπσο παξαθάησ: 

  α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ 
αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 6.3 ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

  β. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. 

  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθείνπ 
Γεκνζίνπ Σακείνπ (Γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο 
Κπβέξλεζεο). Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο 
Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.   

δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα 
φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο. Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ ζα θαηαζέηεη καδί κε ηηο ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

  ε. Βεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΗΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
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 4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ. 

 5. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ 
απφ ηελ ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

 6. Ζ εμφθιεζε ζην 100 % ζα γίλεηαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο 
πνηληθψλ ξεηξψλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

 7. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

 

Τπέξ ΜΣ 4,00% 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678% 

ΤΝΟΛΟ 4,23068% 

 

 8. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, άξζξν 64 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄167), παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 
παξαιεθζέλησλ πιηθψλ (ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ θξαηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 5.1.7). 

 9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα ζχκβαζε επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ 
θαη θξαηήζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην 1.4.46 ηεο 
παξνχζαο. 

Άπθπο 6ο 

Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ/Πποκαηαβολήρ ηηρ ύμβαζηρ 

1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν 
αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. …………………/…………….. εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο η…. ……………………….. 
πνζνχ ……………………………………… (…………..,….€), ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ/ησλ 
Σκήκαηνο/άησλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνπ άξζξνπ 4.1.1 ηεο νηθείαο 
πξφζθιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ,……….(ρξνληθή ηζρχ). 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art64
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 2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά 
θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε 
απαίηεζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, κεηά 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

4. ε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ, απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ λ.4412/16.  Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε 
απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε 
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.   

6. ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ 
χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 2.1.5 ηνπ 
παξφληνο, πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ 
πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη 
ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1 ηεο παξνχζαο (ηξφπνο 
πιεξσκήο). 

7. Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, εάλ αηηεζεί ηε 
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, εγγχεζε πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηελ ηπρφλ έθδνζε 
ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5.1.1.2.1 ηεο παξνχζαο. 

8. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 
επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ 
εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 

9. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
είλαη 2 κήλεο κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.   

MΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άπθπο 7ο 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο 
ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ έρνπλ ηεζεί σο ην Παξάξηεκα 
«Α» ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Άπθπο 8ο 

Παπάδοζη - Παπαλαβή Ανηικειμένος ύμβαζηρ 

 1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ 
γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3 θαη 11 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/16, θαηά ηα 
αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο 
έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα 
παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή 
παξαιαβήο: 

  α. Δίηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, 
εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε 
ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. 

  β. Δίηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 
απφξξηςε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 3 θαη 4.  

  Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

 3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 
ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 
ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

 4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα:  

  α. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, 
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε 
πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 
απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

  β. Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο 
ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 
ηνπ λ.4412/16.  
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 5. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή 
πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

 6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή 
θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ 
ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ 
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη 
πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ 
θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε 
απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

Άπθπο 9ο 

Γείγμαηα - Γειγμαηολητία - Δπγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ 

 1. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξ. 6.3.1, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη 
κε ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα 
ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη 
ζην ζηξαηησηηθφ θηεληαηξηθφ εξγαζηήξην ή ζε αληίζηνηρν αλαιπηηθφ εξγαζηήξην 
ηξνθίκσλ ηνπ δεκνζίνπ (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο 
ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

  α. Μηθξνβηνινγηθφ ζε ηπόθιμα έηοιμα ππορ καηανάλυζη 
(ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αζθάιεηαο γηα ηα ηξφθηκα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
2073/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

   Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη παξαθάησ 
εμεηάζεηο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία αιιά απαηηνχληαη 
απφ ηελ Τπεξεζία ζε ηξφθηκα αξρηθψλ παξαιαβψλ (Κ/Φ θξέαηα), θαζψο θαη 
ζε είδε θπιηθείνπ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ/ 
7Ζ Έθδνζε/ΓΔ/ΓΔΜ. 

    (1) Stαphylococcus  coagulase positive  : 
<100  cfu/g. 

    (2) E. coli : <10 cfu/g. 

  β. Υεκηθή αλάιπζε 

Παξάκεηξνη θαη φξηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

  γ. Ηζηνινγηθή εμέηαζε 

   ε θηκά, κπηθηέθηα θ.ιπ, παξάκεηξνη θαη φξηα ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 2. Πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή/θαη κε 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη δχν (2) απφ 
θάζε είδνο ζπζζηηίνπ (πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν) δπν (2) έσο ηξείο (3) θνξέο 
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κεληαίσο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Κ 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ 
πξντφληνο ζην εθάζηνηε ΚΤΣ/Γνκή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ δειηίν 
δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπ, ηα δείγκαηα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ κεηαθνξέα θαη οςδεμία έλζηαζε 
γίλεηαη δεθηή. Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη αξκνδίσο γηα εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ 
είλαη ππνρξεσηηθή ε ηαπηφρξνλε ιήςε δεηγκάησλ αλά κεξίδα, δει. είλαη 
δπλαηή ε ιήςε δείγκαηνο πξσηλνχ ηελ εκέξα Α, γεχκαηνο (κεζεκεξηαλνχ) ηελ 
εκέξα Β, δείπλνπ ηελ εκέξα Γ, ή αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εκεξψλ θαη εηδψλ 
γεπκάησλ. 

 3. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα 
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

 4. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα ηνπ εθνδίνπ θαηά ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν ζεσξεζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 5. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο απζεκεξφλ ησλ απνξξηθζέλησλ 
πνζνηήησλ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, λα 
πξνκεζεπηεί ηα απνξξηθζέληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε δηαθνξά 
ηεο ηηκήο επηβαξχλεη ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ, αλεμαξηήησο ηπρφλ άιισλ 
θπξψζεσλ. 

 6. Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

  α. Ο αλάδνρνο θαη νη ππεξγνιάβνη απηνχ (ζε πεξίπησζε 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) ζα δέρεηαη /-νληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα 
/ γεχκαηα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο 
ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξ. 6.3.1, ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, παξνπζία (εθφζνλ είλαη εθηθηφ θαηά ηελ θξίζε ηεο) 
πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ εθηφο αλ ήδε ζπκκεηέρεη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ 
ζηελ παξαπάλσ επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 2ν εδάθην ηεο 
παξ. 11 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/16, ε νπνία ζα ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

  β. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή, ζα ειέγρεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 
/ ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα / πηζηνπνηεηηθά ησλ ρψξσλ 
παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ. 

  γ. Δπίζεο, επηπιένλ ν έιεγρνο απνζθνπεί θαη ζηελ 
εμαθξίβσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο 
έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα απφ πιεπξάο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

  δ. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ψζηε 
λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. 

Άπθπο 10ο 

Απόππιτη Παπαδοηέος – Ανηικαηάζηαζη 
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 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, κε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 
ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, 
ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.4 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 

 2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα 
παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 
εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

MΔΡΟ ΔΚΣΟ 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άπθπο 11ο 

Κήπςξη Αναδόσος Δκπηώηος – Κςπώζειρ 

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

 2. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα 
πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία λα είλαη 
εληφο 24ψξνπ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη 
ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε πέληε 
(5) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

 3. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη 
παξαθάησ θπξψζεηο: 

  α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 

  β. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, 
είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ 
ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ 
ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ 
θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ 
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 
επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
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 4. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα 
επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 5. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο 
αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο [δει. ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 
50% ηεο πξνζεζκίαο ησλ +60 ιεπηψλ ηεο παξ. 5.12 θαη 5.15 ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ήηνη ½ ψξα θαη επνκέλσο γηα θαζπζηέξεζε απν 1 ψξα  (60 
ιεπηά) έσο θαη 1 ½ ψξαο κεηά ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ην σξάξην 
παξάζεζεο ησλ γεπκάησλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ (απνθνκηδήο θιπ) ή ηνπ 
ηπρφλ ηξνπνπνηεκέλνπ θαη ζπκθσλεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κεηαμχ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.11.5 ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο] επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  

  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο παξαπάλσ 
ηεζέλησλ πξνζεζκηψλ (απφ 1 ½ ψξα θαη κεηά) επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% 
ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα.  

   Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 
σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν 
ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

  γ. Σπρφλ άιιεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα 
πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο 
πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Πξνζζήθε «1» ζην Παξάξηεκα 
«Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο]. 

  δ. Σν ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ απηήο ηεο πεξίπησζεο 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απνθαζίζεη άιισο. 

  ε. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ  νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πέξα ηνπ 
πξσηνθφιινπ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ην/α πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαηφπηλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ 
ζηξαηησηηθψλ θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ επηβάιιεη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

(1) Έγγξαθε ζχζηαζε/επίπιεμε. 
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   (2) Υξεκαηηθφ πξφζηηκν, θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζην 
λ.4235/14, εθφζνλ ε παξέθθιηζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

   (3) Κήξπμε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, σο έθπησηνπ. 

  ζη. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

   (1) Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο γεπκάησλ. 

   (2) Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ γεπκάησλ ηα νπνία 
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 

   (3) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
γηα αληηθαηάζηαζε ησλ γεπκάησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία 
θαηαδεηθλχεη κε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

   (4) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο 
θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε 
ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ γεπκάησλ. 

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

   (6) Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο 
ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα γεχκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη 
ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 6. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα θαη 
γεχκαηα, ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε 
δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο 
πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 

 7. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε 
ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

 8. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 9. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 
ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Άπθπο 12ο 

Τποσπεώζειρ Αναδόσος – Όποι Δκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016. 
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 2. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 
πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 3. Οη δηαθηλεηέο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη λα  
δηαθηλνχλ πξντφληα ησλ νπνίσλ νη παξαγσγνί ππνρξενχηαη θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξνχλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κέζσ ηνπ αξρείνπ 
δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν 
Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο 
ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ 
κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016. Ο αξηζκφο 
ΔΜΠΑ ................ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ 130 
ηνπ Ν.4412 ζα πξέπεη είλαη ελ ηζρχ θαζ΄φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε 
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016. 

 4. Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο 
κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο 
γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. ρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε λα 
θαηαηεζεί ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

 5. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο.  

 6. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο 
ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα 
αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν. 
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 7. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ 
αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο 
ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε 
ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. 

 8. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη 
θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

 9. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν «Παξνρήο 
Τπεξεζίαο» θαη Αλαπιεξσκαηηθφ, ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ 
νξζή εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή 
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κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. 
Ο ππεχζπλνο «Παξνρήο Τπεξεζίαο» ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα 
είλαη παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαη’ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην 
σξάξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.10 ησλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
παξνχζαο. 

 10. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε 
πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή 
θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ 
ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο ζίηηζεο, ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο 
βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο 
εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε 
ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

 11. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ 
παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 

 12. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε 
απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε 
δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 
ή / θαη άιισλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη  κε ην έξγν.  

 13. Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζην ΚΤΣ 
Φπιαθίνπ θαη ζηα ηξαηφπεδα πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζα ηεξεί ηελ θείκελε 
λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ ζα έρεη θακηά 
εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία. 

Άπθπο 13ο 

Τπεπγολαβία 

 1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ 
ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ 
θπξίνπ αλαδφρνπ.  

 2. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβν ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

 3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ην φλνκα, ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη 
νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2
ΑΔΑ: 67ΖΘ6-ΛΣΡ





Ζ-19 

./. 

ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ 
ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, νθείιεη δε λα 
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 
είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή ν θχξηνο 
αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 
(απνδεηθηηθά κέζα) ηνπ ηδίνπ ή ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ, κε απηά πνπ είραλ 
πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ αξρηθφ, (πξνο αληηθαηάζηαζε) ππεξγνιάβν, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ 
αξκνδίσο (απφ ην γλσκνδνηηθφ φξγαλν), ψζηε λα γίλεη απνδεθηή ή κε ε 
αλσηέξσ αληηθαηάζηαζε απφ ην απνθαληηθφ φξγαλν (3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ).  

 4. Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί 
ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ, φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο πξφζθιεζεο θαη κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία, ππνβάιεη ηα 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ αξκνδίσο (γλσκνδνηηθφ 
φξγαλν), ψζηε λα γίλεη απνδεθηή ή κε ε αλσηέξσ αληηθαηάζηαζε απφ ην 
απνθαληηθφ φξγαλν (3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ). 

 5. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο. 

 6. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, 
θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ 
λ.4412/2016. 

Άπθπο 14ο 

Γιοικηηικέρ Πποζθςγέρ καηά ηη Γιαδικαζία Δκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο 
ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ 
θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο), 6.3 (Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο), 6.4 (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή 
ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο 
απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
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δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ 
αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 
απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν(3 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ), ε απφθαζε θαζίζηαηαη 
νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

Άπθπο 15ο 

Σποποποίηζη ύμβαζηρ καηά ηη Γιάπκεια 

 1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ.4412/2016.  

 2. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε 
κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

Άπθπο 16ο 

Δσεμύθεια 

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

 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πξνκεζεπηήο δελ 
δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα 
ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ 
βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
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. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
(άξζξν 15), ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο 
ηεο. 

Άπθπο 17ο 

Γικαίυμα Μονομεπούρ Λύζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

 1. Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ: 

  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

  β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2.2.3.1 θαη 
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https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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2.2.3.1 ηεο παξνχζαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη 
ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 
ηεο ΛΔΔ. 

Άπθπο 18ο 

Ολοκλήπυζη Δκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

 Ζ ζχκβαζε (αξρηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο /-
ζεσλ) ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, 
δεδνκέλνπ ηνπ επκεηάβιεηνπ ηεο ξνήο ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνζθχγσλ θαη 
κεηαλαζηψλ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

  α. Έρεη παξέιζεη ε δηάξθεηα απηήο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ 
πξφζθιεζε. 

  β. Αλαιψζεθε ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηεο ζχκβαζεο 
πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο. 

  γ. Οινθιεξψζεθε ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππεξεζηψλ ζην ρψξν πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα.  

  δ. Απνπιεξψζεθε ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπκβάζεσο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ πνηληθέο ξήηξεο ή εθπηψζεηο. 

  ε. Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
θαη απφ ηα δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο 
εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα  θαη εθδφζεθαλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επί 
επηβνιήο πνηληθέο ξεηξψλ ή εθπηψζεσλ ή επί δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο 
επίιπζεο δηαθνξψλ. 

ζη. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν Πξνκεζεπηήο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο.  

δ. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο 
ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο πξηλ ην  πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 
νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ 
απνδεκίσζεο, ζε  πεξίπησζε  πνπ ππεξεζηαθνί - επηρεηξεζηαθνί ιφγνη 
επηβάινπλ  ηελ  παχζε ή ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εμππεξεηνχκελεο Γνκήο. 

Άπθπο 19ο 

ςνανηήζειρ – Αναθοπέρ - Δπικοινυνία 

1. Ο αλάδνρνο θαη ε ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ 
ζπλαληήζεηο φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε 
νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ο αλάδνρνο νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθά ζεκείν ζπλδέζκνπ 
(PointofContact – PoC) η….  ………………………….. ηα πξφζσπα ηεο παξ 9 
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ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη ξχζκη-
ζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΓΔΝΙΚΑ 

1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεο. 

 2. Σα επηζπλαπηφκελα Παξαξηήκαηα «Α», «Β» θαη «Γ» απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 3. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο ηξηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

 

 

            ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

        Ο                 Ο 

     ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ ΤΠΔΘΑ                  ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

«Α»: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

«Β»: Σερληθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

«Γ»: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

 ρεο (ΠΕ) Αλαζηάζηνο Υαηδνχδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
Αλρεο (ΔΜ) Βαζίιεηνο Πάλνπ  
               Σκρεο 4 ΔΓ/2  
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