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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ:  

ΠΡΟ:        Γ΄ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
         «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   Β΄ ΚΛΑΓΟ 
         ΓΝΗ Β2 (ΓΤΓΜ) 
         ΣΜΗΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΜ) 
         Σειέθ. (Δζση.): 3402 
ΚΟΙΝ.:        Φ.600.163/362/32190 
         .5669  
         Θεζζαινλίθε, 3 επ 20  
         πλεκκέλα: Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
 
ΘΕΜΑ: Γηαγσληζκνί - πκβάζεηο (Αλνηθηόο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ 

Παξνρή Τπεξεζίαο Μίζζσζεο – Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ 
ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΘ)] 

 
ΥΕΣ.: α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ 

Δ.Γ.» 
  β.  Γεληθόο Καλνληζκόο ηξαηησηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ 

Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνύ ΔΓ 
  γ.  ΣΔ 61-1/1990/ΓΔ/ΓΟΙ «Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία θαη Λνγηζηηθό 

ύζηεκα ΚΦΜ» 
  δ.  Ν.2362/95 «Πεξί  Γεκνζίνπ  Λνγηζηηθνύ  Διέγρνπ  ησλ  

Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο» 
  ε.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
   Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) 
  ζη. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκ. πκβάζεσλ» 
  δ. ΣΔ 61-4/18/ΓΔ/ΓΟΙ 
  ε. Φ.959.6/9/1262828/.3022/10 Απγ 20/ΓΔ/ΓΟΙ/3α       
 ζ. 

η. 
Φ.600.163/333/31200/. 5252/17 Απγ 20/Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ) 
Φ.959.6/13/1265410/.3360/28 Απγ 20/ΓΔ/ΓΟΙ/3α         (ΟΟ) 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2020 
 

 1. αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζηα ζρεηηθά, 
πξνθεξύζζεηαη δεκόζηνο δηαγσληζκόο κε πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ θαηάζεζε 
ελζθξάγηζησλ έγγξαθσλ πξνζθνξώλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κηζζσηή – 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ. 
 
 2. Σα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ, όπσο παξαθάησ: 
 
  α. Αναθέηοςζα Απσή: 
 
   Γ΄ ώκα ηξαηνύ (Γ΄ ). 
 
 β. Είδορ Διαγωνιζμού 
 
  Γεκόζηνο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ (ζη) ζρεηηθνύ. 
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  γ. Ανηικείμενο ηος Διαγωνιζμού:  
 

   Μίζζσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ. 
 

  δ. ςνολική Εκηιμώμενη Αξία:  
 

    Ο εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάκελεο παξάηαζεο), πξνϋπνινγίδεηαη ζε ζαξάληα 
κία ρηιηάδεο πελήληα επξώ (41.050 €), ρσξίο ΦΠΑ». 
 

  ε. Διεύθςνζη:  
 

   Γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξνρή 
πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ην Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ), 
ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΧ», Λεσθ. ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903, ηειέθσλν: 
2310 893402, email: gss_dydm@army.gr.  
 

  ζη. Υπονικέρ Πποθεζμίερ και Λοιπέρ Λεπηομέπειερ ηος 
Διαγωνιζμού:  
 

      (1) Καηάζεζε θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζηελ 
παξαπάλσ δηεύζπλζε ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, έσο ηελ Σεηάπηη 23 
επηεμβπίος 2020 (10.00Ω). Κάζε θάθεινο ζπκκεηνρήο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο 
(3) ππνθαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα. Η δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζνξίδεηαη 
ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο.  
 

        (2) Απνζθξάγηζε ησλ ππόςε θαθέισλ θαη έιεγρνο ησλ      
δηθαηνινγεηηθώλ ηελ Σεηάπηη 23 επηεμβπίος 2020 και ώπα 10:00Ω, ζην Π 
Θεζζαινλίθεο (ΠΘ). ε δεύηεξν ρξόλν ζα απνζθξαγηζζνύλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο κόλν ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξνύλ 
ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 

 (3)  Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη 
αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 
Αλάξηεζε ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ     
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ηε 2 επ 20, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ 
«army.gr».  
 

   δ.  Κξηηήξην θαηαθύξσζεο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε, ζα απνηειέζεη 
ε πξνζθνξά κε ηνπο πςειόηεξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο, όπσο παξαθάησ: 
 

     (1)  Σν πξνζθεξόκελν κελαίν κίζζσκα, κε ζπληειεζηή 
βαξύηεηαο 40% (40 κόξηα). 
 

   (2) Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, εληαίν επί ησλ 
αλσηάησλ ηηκώλ πώιεζεο ηνπ Πίλαθα Δηδώλ Κπιηθείνπ κε δηαηίκεζε, όπσο ζηελ 
Πξνζζήθε «1/Β», κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 60% (60 κόξηα).  
 

 3. Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή  επηζηνιή  ζπκ-     
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κεηνρήο, ύςνπο εθαηόλ νθηώ επξώ (108 €) (ηηκή κηζζώκαηνο εθθίλεζεο x 30 κήλεο 
x 2%)».. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε 
παξνρή ππεξεζίαο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο δηαθόζηα εβδνκήληα επξώ (270 €), πνπ θαιύπηεη 
πνζνζηό πεξίπνπ 5% επί ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο 
πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
 

 4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηα Δπηκειεηήξηα, ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Θεζζαινλίθεο θαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, παξαθαινύληαη: 
 

  α.  Επιμεληηήπια 

 
    Γηα ηελ έγθαηξε ιήςε γλώζεο ησλ κειώλ ηνπο, κε ζθνπό ηελ όζν 
ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζε απηόλ θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο 
αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεώλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ Γηεύζπλζή καο (Γ΄ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ, ηξαηόπεδν «ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΧ», 
Λεσθ. ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903). 
 

                   β.   Πεπιθεπειακή Ενόηηηα Θεζζαλονίκηρ (Σμήμα Εμποπίος) θαη  
Δήμορ Θεζζαλονίκηρ 
 

     Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζηνπο ρώξνπο        
αλαθνηλώζεσλ θαη ηελ απνζηνιή ζε καο ηνπ απνδεηθηηθνύ ηνηρνθόιιεζεο 
 

 5. Σν ΓΔ, ε 1ε ΣΡΑΣΙΑ, πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), 
παξαθαινύληαη γηα: 
 

  α.  ΓΕ 
 

(1)    Σελ ελεκέξσζε ηνπ. 
    
   (2)   Σελ αλάξηεζε ηνπ ππόςε δηαγσληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΓΔ, «army.gr». 
 

  β. 1η ΣΡΑΣΙΑ 
 
   Σελ ελεκέξσζε ηεο.  
 

 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ), ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΧ», Λεσθ. 
ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903, ηειέθσλν: 2310 893402, email: gss_dydm@ 
army.gr.  
 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Αληηζηξάηεγνο Γεκήηξηνο Κνύθθνο 
Γηνηθεηήο 

  
  
Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν  



- 4 - 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Μίζζσζε – 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΠΘ  
«Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Μίζζσζε – 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΠΘ  
 «Γ» ύκβαζε Τπ. Αξηζκ. «3/2020» γηα ηελ Μίζζσζε – Δθκεηάιιεπζε ηνπ 

Κπιηθείνπ ηνπ ΠΘ (Τπόδεηγκα) 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 

 Η δηαθήξπμε 
Νν 3/20 

Οη Όξνη 
Γηαγσληζκνύ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ 
ΔΛΛΑΓΟ, Αθαδεκίαο 7 ΣΚ 10671 ηει.: 
2103387104, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ 
ΘΔ/ΝΙΚΗ,  Σζηκηζθή 29,      ΣΚ 54624, ηει..: 2310-
370100, e-mail: root@edeth.gr 

 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

 
 

ΟΥΙ 
 
 

ΟΥΙ- 
Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, 
Αξηζηνηέινπο  27, TK 54624, ηει.: 2310-
241668, e-mail: info@veth.gov.gr 

 
 

ΝΑΙ 

  
 

ΟΥΙ 
Γήκνο Θεζζαινλίθεο, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 1, 
TK 54640, ηει.:2313-317777, e-mail: info@ 
thessaloniki. gr 

 
ΝΑΙ 

  
ΟΥΙ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο (Σκήκα 
Δκπνξίνπ) 26εο Οθησβξίνπ 64, ηει. 
2323326453 θαη θαμ 2313325473 

 
 

ΝΑΙ 

  
 

ΟΥΙ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία    
ΓΔ/Β3(ΓΔΝΓΗ) - ΓΟΙ   
Gesdendhs5@army.gr, γηα ηζηνζειίδα Γ.Δ..  

ΝΑΙ  ΝΑΙ 

1ε ΣΡΑΣΙΑ/EU-OHQ/Β2(ΓΤΓΜ) ΝΑΙ  ΟΥΙ 
Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ) – ΓΟΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ 
ΜΔΡΤΠ/ΓΤΓ 
ΣΤΠ/NRDC-GR 
ΠΘ 

ΝΑΙ  
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 
 

 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ  

 

Δηαθήξπμε Αλνηθηνύ Δηαγσληζκνύ: 03/2020 
 

      Αλνηθηή πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, πξνο ζύλαςε 
ζύκβαζεο γηα ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ηξαηησηηθνύ 
Πξαηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΘ) ζην ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΕΩ». 

 
 

ΥΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ηκεξνκελία 

 
Ηκέξα 

 
Ώξα 

 ηξαηησηηθό Πξαηήξην Θεζζαινλίθεο 
(ΠΘ)   

23 επ 20 Σεηάξηε   10:00  

 
 

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα νξίδεηαη ζε 
δύν (2) έηε, κε δηθαίσκα παξάηαζεο/πξναίξεζεο γηα έλα (1) εμάκελν, κε ηνπο ίδηνπο 
όξνπο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ 

 

ΔΙΑΣΤΠΩΕΙ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζην 
www.diavgeia.gov.gr 

5 επ 20 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δεκνζίεπζεο 
ζηα Επηκειεηήξηα – Δήκν                 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ Σύπν 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζηνλ 
έληππν ηύπν 

19 επ 20 

5 επ 20 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ  ΑΡΥΗ (ΑΑ) 
Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ/Β2 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ   
ΜΔΡΙΜΝΑ [Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ)]. 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 
ύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ   
κίζζσζεο - εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 
ΠΘ ζην ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ»,  

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Αλνηθηόο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο. 

 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Η ζύκβαζε αλαηίζεηαη έλαληη κεληαίνπ 
κηζζώκαηνο, ε ηηκή εθθίλεζεο ηνπ νπνίνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό, ησλ εθαηόλ νγδόληα Δπξώ 
(180,00€)]., ελώ ε ηειηθή ηηκή ηνπ ζα 
δηακνξθσζεί κε ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο. «Ο εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακ-
βαλνκέλεο ηεο εμάκελεο παξάηαζεο), πξν-
ϋπνινγίδεηαη ζε ζαξάληα κία ρηιηάδεο πελήληα 
επξώ (41.050 €), ρσξίο ΦΠΑ». 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Η αλάδεημε κεηνδόηε ζα γίλεη κε βάζε ηα             
παξαθάησ θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο: 
α. Σν πξνζθεξόκελν κελαίν κίζζσκα, κε         
ζπληειεζηή βαξύηεηαο 40% (40 κόξηα). 
β. Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, εληαίν 
επί ησλ αλσηάησλ ηηκώλ πώιεζεο ηνπ Πίλαθα    
Δηδώλ Κπιηθείνπ κε δηαηίκεζε όπσο ζηελ 
Πξνζζήθε «1/Β», κε ζπληειεζηή  βαξύηεηαο 
60% (60 κόξηα). 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Η αλάδεημε κεηνδόηε ζα γίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ησλ Γεληθώλ θαη 
Δηδηθώλ Όξσλ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΘΔ-
Η ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ &       
ΦΑΚΔΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ», Λεσθ. ηξαηνύ 1 
Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903,  
Κσδηθόο NUTS: EL522.  
Από 02 κέρξη 22 επ 20 (ώξεο από 08:00 κέρξη 
15:00) θαζώο θαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνύ 23 επ 20 κέρξη 10.00Ω ζην ΠΘ. 

ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΠΙ 
ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Δξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από Γ΄ /Β2 
(ΓΤΓΜ) (ηειέθσλν: 2310 - 893402, email: 
gss_dydm@ army.gr.  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ  

πκκεηνρήο: εθαηόλ νθηώ επξώ (108 €) (ηηκή 
κηζζώκαηνο εθθίλεζεο x 30 κήλεο x 2%)». 
Καιήο εθηέιεζεο: δηαθόζηα εβδνκήληα επξώ (270 
€). 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ωο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα «Β».  

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ηξαηησηηθό Πξαηήξην Θεζζαινλίθεο ηξαηόπεδν 
«Π. ΑΡΔΩ»  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Γύν (2) έηε από ηελ θαηαθύξσζή ηνπ, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα εμάκελν, κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ δύν 
ζπκβαιιόκελσλ. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ &  
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

23 επ 20 κέρξη 10.00Ω. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

23 επ 20. 

ΤΜΒΑΗ 
ρέδην (ππόδεηγκα) ύκβαζεο σο Παξάξηεκα 
«Γ» ηεο παξνύζαο.   

ΔΠΙΗΜΗ ΓΛΩΑ ΣΗ ΤΜΒΑ-
Η 

Διιεληθή. 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Θα ζπγθξνηεζνύλ κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο (Γ΄ ), όπσο εθάζηνηε νξίδνληαη.  

ΔΡΓΟ Ωο ν παξαπάλσ ηίηινο. 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ ύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο. 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
Δ..Η.ΓΗ.. 

05 επ 20 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
ΣΟΝ ΣΤΠΟ 

19 επ 20. 

 
 Έρνληαο ππόςε: ηηο δηαηάμεηο: 
 
 1.. Σνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.». 
 
 2. Σνπ Ν.2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’45), όπσο έρεη ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
 3. Σνπ Ν.2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 
ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

 
 4. Σνπ Ν.3548/07 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην Ννκαξρηαθό θαη Δζληθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68), όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 
 5. Σνπ Ν. 3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λόκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 112). 
   
 6. Σνπ Ν. 3886/10 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά  ηε ζύλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ – Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ» (ΦΔΚ 
Α’ 173), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
   
 7. Σνπ Ν.4013/2011 «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – 
πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 204), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
   
 8. Σνπ Ν.4024/11 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην − 
βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξό-ζεζκνπ 
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015» (ΦΔΚ 226 Α’) θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 
26, πεξί ζπγθξόηεζεο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. 
   
 9. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο –
Γεκόζην Λνγηζηηθό θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη » (ΦΔΚ Α’ 143/28-06-14). 
     
 10. Σνπ Ν.4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΗΓΗ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 120), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 

  11. Σνπ Ν.4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξώζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθώλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δώσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α’ 32/11-02-14).  
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 12. Σνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
   
. 13.  Σελ κε αξηζ. 20977/23-8-2007 (ΦΔΚ 1673/Β/2007) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγώλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/ 
2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 
  
 14. Σνλ Γεληθνύ Καλνληζκό Δθκεηάιιεπζεο Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνύ ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ. 
 
        15. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία, ππ’ αξηζ. 13/2016 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηνηρεία ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΟΤΜΕ 
 
   α. Σε δηαθήξπμε αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο         
πιεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ αλάδεημε ελόο αλαδόρνπ θαη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο - εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ, κε ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα (ηηκή εθθίλεζεο 180,00€), γηα δύν 
(2) έηε από ηελ θαηαθύξσζή ηνπ κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) εμάκελν, κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ. 
 
     β. «Ο εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάκελεο παξάηαζεο), πξνϋπνινγίδεηαη ζε ζαξάληα κία 
ρηιηάδεο πελήληα επξώ (41.050 €), ρσξίο ΦΠΑ»., όπσο αλαιύεηαη ζην Παξάξηεκα «Α». 
 
     γ. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 03/2020 
δηαθήξπμε δηαγσληζκνύ. 
 
      δ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 23 επ 20 κέρξη 10.00Ω. 
 
     ε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 
ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνύλ. 
 
       ζη. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο – αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη ηελ Σεηάξηε 23 10:05 επ 20, όπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» (ΓΟ).  
 
    δ. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξόλν 
κηθξόηεξν ησλ 2 εκεξώλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  
δε δεκηνπξγνύλ θακία ππνρξέσζε ζηε ζηξαηησηηθή Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή 
δηεπθξηλήζεσλ θαη εμεηάδνληαη κόλνλ εάλ  απηή έρεη  ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζεη ζηνλ 
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ελδηαθεξόκελν εληόο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξόλνπ.   
 

  16. Καλέλαο ππνςήθηνο, δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο 
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

17. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο δηαδηθηπαθέο 
πύιεο ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

 

18. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο: 
 

 α.  Θα αλαξηεζεί ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 
 

 β.  Θα απνζηαιεί ειεθηξνληθά, γηα αλάξηεζε ζηελ Κεληξηθή Έλσζε 
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ζην Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο.   
 
  γ.  Θα δεκνζηεπζεί ζε 2 εθεκεξίδεο εζληθήο εκβέιεηαο. 

 
   19. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 
 
   20. H ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γίλεηαη κε επζύλε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ’ απηνύ θαη κόλν ηνπ ιόγνπ δελ αληιεί  δηθαίσκα  απν- 
δεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
 
 21.  Σα πξνζθεξόκελα ηειηθώο κηζζώκαηα θαη πνζνζηά έθπησζεο, ζα 
δηακνξθσζνύλ κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο κε πξνθνξηθή πιεηνδνζία ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 
22. Η Αλαζέηνπζα Αξρή (Γ΄ ), δελ δεζκεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη 

δηθαηνύηαη λα ηελ αλαζέζεη ή όρη, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ' απηνύ ηνπ 
ιόγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
 
 

Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΩΖ - ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ 
ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΟΤ ΠΘ 

 
Άξζξν 1 

Αληηθείκελν ύκβαζεο 
 
 1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ 
πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ, πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο 
γηα ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ζην ΠΘ ζην ηξαηφπεδν «Π. 
ΑΡΔΩ». 
 
 2.    Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο/πξναίξεζεο γηα έλα (1) εμάκελν, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ. 
 
 3. Σα είδε πξνο πψιεζε πνπ επηηξέπνληαη λα πξνζθέξνληαη απφ ην 
θπιηθείν θαζψο νη ηηκέο απηψλ, έρνπλ φπσο ζηηο Πξνζζήθεο «1/Β» θαη «2/Β» 
 

Άξζξν 2 
Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο – Πξνϋπνζέζεηο πνπ ρεηίδνληαη κε ηε Γ1 θαη 

άιιεο Γηεζλείο πκθσλίεο 
 
 1. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ δελ απνθιείζζεθαλ 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ 
νξγάλσλ ηεο Ηεξαξρίαο ησλ ΔΓ ή απφ άιιεο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, νη 
παξαθάησ: 
 
  α. Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ 
πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ αζθνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 
επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ην ηξέρνλ έηνο. ηελ 
πεξίπησζε ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 
πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο επζχλνληαη κε ελνρή ζε νιφθιεξν. 
 
  β. Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ εδξεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 
 
  γ. Οη αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 
 

                                                      
1
 Ν.4412/16, άξζξν 2, παξ. 1 40), σο «Γ» λνείηαη ε ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/1997 (Α' 139) 

  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.600.163/362/32190/.5669  



Α-2 

./. 

  δ. Οη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 
 
 2. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 
 
  α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο. 
 
  β. Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X). 
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ2, 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  
 
  δ. Σξίηεο 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. 
 
 3. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο 
θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο     
κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 4. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη φξνη «Πξνκεζεπηήο», 
«πξνζθέξσλ», «νηθνλνκηθφο θνξέαο» θαη «Αλάδνρνο» αθνξνχλ φιεο ηηο 
πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2 θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο 
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ δελ 
ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 5. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή 
κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα 
έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ 
επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο 
λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
  

Άξζξν 3 
Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο3 

 
 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 
αθφινπζα: 

                                                      
2
 Ννείηαη ε πκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.2513/1997 

(ΦΔΚ ΑΊ39) 
3
 Ν. 4412/16, άξζξν 92 
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  α. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 
Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 94 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξά ην άξζξν 
απηφ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 
 
  γ. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξά ην άξζξν 
απηφ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο θαη νη δηθανινγεηηθά ζπκκεηνρήο 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. 1497/1984 (Α' 188). Δλεκεξσηηθά θαη 
ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή (απνηεινχλ ζηνηρεία θαθέινπ 
ζπκβάζεσο). 
 

Άξζξν 4 
Λόγνη Απνθιεηζκνύ4 - Κξηηήξηα Δπηινγήο5 

 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ 
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν.4412/16 ή είλαη 
γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ 73 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 3. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «XI» ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ή λα ζπκκνξθψλνληαη κε νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα απηφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. 
 
  Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα ππνβάιεη 
έλνξθε δήισζε6 ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 

                                                      
4
 Ν.4412/16, άξζξν 73 

5
 Ν.4412/16, άξζξν 75 
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ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα εζληθή 
λνκνζεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ε εγγξαθή ζε Δζληθά Μεηξψα. 
 
  πγθεθξηκέλα ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ, θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ θαη λα θαηαζέζεη κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά ISO 22000:2005.  
 

Άξζξν 5 
Υξόλνο θαη Σξόπνο Καηάξηηζεο θαη Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 
 1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ 
πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 92 έσο 95 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 
  α.  Ζ ιέμε Πξνζθνξά ή Αίηεζε ζπκκεηνρήο (αλαιφγσο). 
 
  β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
  γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο). 
 
  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
 3. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη σο θαησηέξσ: 
 
  (α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά       
πκκεηνρήο». 
 
  (β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη  
 
  (γ) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
 4. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο»7 ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη:  
 
   α.  Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ), 
ζπκπιεξσκέλν θαηά πεξίπησζε φπσο ζηελ Πξνζζήθε «4/Α».  
   
  β. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: χςνπο εθαηφλ νθηψ επξψ (108 €)». 
 

                                                                                                                                                                 
6
 Ν.4412/16, Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 

7
 Ν.4412/16, άξζξν 93 
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  γ. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα8 λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή 
ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 5 ηεο 
Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» θαη 
 
  δ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 4 γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 
  ε. Τπεχζπλε Γήισζε (1ε ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α΄ 75), ζηελ νπνία: 
 
   (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  
  
   (2) Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ: 
 
    (α)  Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλαπηθχιαθηα. 
     
    (β)  Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ 
δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 
    (γ) Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε 
επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή 
άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
    (δ) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
    (ε) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα 
ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γ΄ ), ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή 
ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 
     
 5. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»9 ηεο 
πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη: 
 
  α. Τπεχζπλε δήισζε (1ε ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α’75), ζηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππεξγνιάβνπ (εθ φζνλ πθίζηαληαη ζε μερσξηζηή 
δήισζε), λα δειψλεη φηη δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηξφπνπ θαη 
ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο πνπ ηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β». 
 

                                                      
8
 Όπσο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο 

9
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  β. Τπεχζπλε δήισζε (2ε ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α΄75), γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (120 
εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) 
 
  γ. Τπεχζπλε δήισζε (3ε ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α΄75), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν ηφπνο 
εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο απφ ηελ 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο 
ζπλεκκέλεο ΠΓΔ-ΔΚ-472. 
  
  δ. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
 
  ε.  Πηζηνπνηεηηθά ISO 22000:2005. 
 
  Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ππνρξεσηηθά, 
επί πνηλήο απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε κε νξζήο ζπκπιήξσζεο, 
ην ζρεηηθφ Φχιιν πκκφξθσζεο, φπσο ππφδεηγκα Πξνζζήθεο «2/Α». 
 
  Ο ρεηξηζκφο ησλ ππνβιεζέλησλ απιψλ θσηναληίγξαθσλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α' 74/26-03-14), θαη 
γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 
 
 6. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»10 
ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο, φπσο ην ππφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «5/Α». 
 
 7. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ή θαηά 
παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 
ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 
 
 8. Σα «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε 
θάζε ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, αιιά θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, 
φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, 
θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75, 76 
θαη 77. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
 
 9. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» - «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ 
πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
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 10. Γηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε έληππε 
κνξθή, απνζηέιινληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθψο δεηνχκελα 
απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Δπηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» - «ηερληθήο 
πξνζθνξάο», εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή (Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ) κε απφδεημε. 
 
 11. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα πξνζθφκηζεο πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή 
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α' 74/26-03-14) θαη θαηά ζπλέπεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή  
ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη έγγξαθα πνπ είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην πξναλαθεξζέλ άξζξν. 
 
 12. Σα ππνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή pdf 
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα 
θσηναληίγξαθα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α' 
74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε δηαδηθαζία Αλαζέηνπζα Αξρή  
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ 
πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία 
επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε 
πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 
δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο. 
 
 13. Ζ θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν.4412/16) θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηπρφλ 
ζπκπιήξσζεο ηεο ήδε ππνβιεζείζαο. 
 
 14. Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζηνηρεία, 
πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ θαζνξηδφκελε 
πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
 15. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνληαη - δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 
  α. Οη θάθεινη ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρνπλ ζε έληππε κνξθή ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα θέξνπλ εμσηεξηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
  β. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη  
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δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο 
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. 
 
  γ. ε πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
 
  δ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
 
  ε. Οη πξνζθνξέο (φζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά απαηηείηαη ε ζε 
έληππε κνξθή ππνβνιή ηνπο) δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη 
νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
 
  ζη. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, 
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. 
 
  δ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο είηε 
δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο είηε δεηνχληαη απ' 
επζείαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή θαη 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα ηελ παξάζρεη θαη δελ 
ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 
 
  ε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα 
ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» (Δηδηθνί Όξνη) ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε 
κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
  ζ. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 
απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Δπίζεο, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ 
γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππ' φςε. 
 
  η. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 
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ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 
ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ 
ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο  
εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά 
απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
  ηα. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζην θπιηθείν ηνπ 
ΠΘ. 
 
  ηβ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
  ηγ. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε 
ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε ε ζεηξά ησλ φξσλ θαη ηα ππνδείγκαηα ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
  ηδ. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα 
είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε». 
 
  ηε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 
άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή λα αλαθέξεη ζε 
ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο.  
 
  ηζη. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη ν 
ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα 
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ηδ. 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. 
 
 16. Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο 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. 1497/1984 (Α' 188). Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
 

Άξζξν 6 
Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ11 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο  
επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 
                                                      
11
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ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ 
παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ 
απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ 
παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. 
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 
παξεηείλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 
 

Άξζξν 7 
Πξνζθεξόκελε Σηκή 

 
 1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξαηίζεηαη σο Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο 
«5/Α» ηνπ παξφληνο. 
 
 2. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο, πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ (κηζζνί θαη επηδφκαηα πξνζσπηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, 
πξνβιεπφκελνη θφξνη, αζθάιηζηξα, πάγηα έμνδα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο 
ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα 
έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 
 
 3. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  
 
 4. Αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο  
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ηεο ζχκβαζεο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ ή Δηδηθνί Φφξνη 
Καηαλάισζεο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζπφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
  
 5. Με ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, λα ππνβιεζεί ζπλεκκέλε θαηάζηαζε κε 
ηα ινηπά είδε θπιηθείνπ ηεο πξνζζήθεο «2/Β» κε πιήξε νλνκαζία, θαζψο θαη ην 
βάξνο ή ηνλ φγθν θαη ηε ζχλζεζε . 

 
Άξζξν 8 

Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο12 
 

 1.  Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, παξαιακβάλεη ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο 
πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 2.  Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί φπσο παξαθάησ: 
 
  α.  1ν ΣΑΓΙΟ: 
 
   (1)  Απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ 
ππνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθψλ πξνζθνξψλ, παξνπζία 
ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία. Σα πεξηερφκελα απηψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Oη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη , αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 
 
   (2) Αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απφ ην 
αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν. ηε ζπλερεία αμηνιφγεζε κόλν ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
θξίζεθαλ πιήξε. Σα απνηειέζκαηα απηήο (ηεο αμηνιφγεζεο) πιήξσο 
ηεθκεξησκέλα, θαηαρσξνχληαη απφ ην φξγαλν ζε έλα εληαίν πξαθηηθφ, 
(ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νν 1 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ –
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ). ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε απηνχ.  
 
   (3)   Τπνβνιή ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ, κε ππνρξεσηηθή ζρεηηθή 
θξίζε επί ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γ΄ /Β2), ε νπνία ζα 
εθδψζεη απφθαζε, επηθπξψλνληαο ή κε απηά (άξζξν 100 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 
4412/16). 
 
   (4)  Δθφζνλ δελ θαηαηεζνχλ ελζηάζεηο ή νη ηπρφλ θαηαηεζείζεο  
απνξξίθζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ζα αθνινπζήζεη ην 2ν 
ηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ην Γ΄ /Β2, ζηνπο λνκίκσο 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ. 
 
  β.  2ν ΣΑΓΙΟ 
 
   (1)  Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη 
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ψξα, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε κόλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο, θξίζεθαλ σο 
απνδεθηά, κε ηελ παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεζέλησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία. 
 
   (2)  Μεηά ηελ αλαθνίλσζή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 
πξνζθνξψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ 
ηα ηειηθψο πξνζθεξφκελα κηζζψκαηα θαη πνζνζηά (%) έθπησζεο, ζα πξνβεί ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο πιεηνδνζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο παξαθάησ: 
 
    (α)  Οη ππνςήθηνη πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζα 
ππνβάιινπλ επηθαηξνπνηεκέλε πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα ζπλππνινγίδνπλ ην λέν 
κίζζσκα θαη ηελ λέα εληαία έθπησζε γηα φια ηα είδε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο 
Πξνζζήθεο «1/Β» ηεο παξνχζαο. 
 
    (β)  Σν βήκα γηα ηελ ππνβνιή λέαο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο νξίδεηαη αχμνλ ζηα είθνζη επξώ (20 €) (ή αθέξαηα πνιιαπιάζηα 
απηνχ) γηα ην κίζζσκα θαη αχμνλ ζε πνζνζηφ 2% (ή αθέξαηα πνιιαπιάζηα απηνχ) 
γηα ηελ έθπησζε επί ησλ αξρηθψλ ηηκψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ηνπ 
ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Πξνζζήθεο «1/Β». Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνβαιιφκελε 
πξνζθνξά εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε αλά 
θξηηήξην απφ ηελ πξνεγνχκελε. 
 
    (γ)  Οη λέεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε 
θχθινπο δηαπξαγκαηεχζεσλ βάζε ηνπ πξαθηηθνχ θαηάζεζεο ησλ αξρηθψλ 
θαθέισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ν πξψηνο αλαγξαθφκελνο ζην πξαθηηθφ θαηάζεζεο 
θαθέισλ Γηαγσληζκνχ έρεη πξψηνο ην δηθαίσκα γηα ηελ ππνβνιή 
επηθαηξνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αθνινχζσο ν δεχηεξνο, θνθ). 
 
    (δ)  ην ηέινο θάζε θχθινπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα 
ζπληάζζεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ), «Καηάζηαζε πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ θαη βαζκνινγίαο 
ζπκκεηερφλησλ», ε νπνία θαη ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. ε πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ επηζπκεί ηελ 
πεξαηηέξσ πξνζθνξά βειηησκέλνπ πνζνζηνχ κεληαίνπ κηζζψκαηνο θαη 
έθπησζεο, ζα απνηππψλεη απηή ηνπ ηε ζέζε, κε ηνλ φξν «ΔΜΜΔΝΩ» ζηε ζρεηηθή 
θαηάζηαζε. 
 
    (ε)  Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εθφζνλ δελ ππάξμεη 
θχθινο δηαπξαγκαηεχζεσλ, έλεθα κε ππνβνιήο λέαο πιεηνδνηηθήο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο. 
 
   (3)  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ηεο πξνθνξηθήο πιεηνδνζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ 
κηζζσκάησλ θαη πνζνζηψλ εθπηψζεσλ, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία βαζκνιφγεζεο θαη 
ζπληάζζεη ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νν 2 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ, 
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εηζεγνχκελε ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ππνςήθην πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
 
   (4)  Τπνβνιή ηνπ παξαπάλσ πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή, κε 
ππνρξεσηηθή θξίζε απηήο επί ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή (Γ΄ /Β2), ε νπνία ζα εθδψζεη ζρεηηθή απφθαζε, επηθπξψλνληαο ή κε απηά 
(άξζξν 100 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4412/16). 
 
  γ.  3ν ΣΑΓΙΟ 
 
   (1)  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) θαη εθφζνλ 
παξέιζεη άπξαθηνο ν ρξφλνο ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή απνξξηθζνχλ νη ηπρφλ 
ππνβιεζείζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαιείηαη 
φπσο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 
2672/98, λα ππνβάιιεη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 16 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 
   (2)  Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ. 
 
   (3)  Ζ Δπηηξνπή εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο 
παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν 
απνζθξάγηζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ) ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο 
απνδεθηνχο ήδε πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηελ 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε απηψλ (ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ), 
εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 
 
   (4) Απνζθξάγηζε – αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ 
πξφζθιεζε – αλαθνίλσζε ηνπ Γ΄ /Β2 θαη θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 
απνηειεζκάησλ ζην ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νν 3 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ (Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ). 
 
   (5)  Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα «Β», ε 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 86 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
   (6)  Τπνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή θαη κε θξίζε απηήο επί ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ε νπνία επηθπξψλεη ή κε ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα κε έθδνζε απόθαζεο 
θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/16. 
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   (7)  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή 
είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 3.  Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία κέρξη θαη ηελ θαηαθχξσζε ζρεκαηηθά 
απεηθνλίδεηαη φπσο παξαθάησ:  
 

-Καηάζεζε Δληαίνπ Φαθέινπ 
Πξνζθνξάο. 
-Απνζθξάγηζε Φαθέισλ Πξνζθν-
ξψλ (Γηθαηνι. πκκεηνρήο – 
Σερληθψλ πξνζθνξψλ) 

 

 

Αμηνιφγεζε 
α. Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο  
β. Σερληθψλ Πξνζθνξψλ (γηα 
απνδεθηνχο θαθέινπο δηθαηνιν-
γεηηθψλ ζπκκεηνρήο) 

(Πξαθηηθφ 1) 

Έθδνζε απφθαζεο Γ΄  γηα 
έγθξηζε ή κε ησλ πξαθηηθνχ 1. 

Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ ηελ νξηζζείζα εκέξα 

θαη ψξα 
 

 

Πξνθνξηθή Πιεηνδνζία – Αμηνιφγε-
ζε – Βαζκνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ 

(Πξαθηηθφ 2) 
θαη 
πλεκκέλεο 
θαηαζηάζεηο 

Έθδνζε Απφθαζεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο επί ηνπ Πξαθηηθνχ «2» 

Απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθψλ 
Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηελ 
νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα 

 

 

Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ 
Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ 

(Πξαθηηθφ 3) 
Έθδνζε Απφθαζεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο επί ηνπ Πξαθηηθνχ «3» 

 
Άξζξν 9 

Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
 

1. Ζ απφξξηςε πξνζθνξάο13 γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρε 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
 
 2. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο 
θαθέινπ, ζηα άξζξα 94 έσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  

                                                      
13

 Ν.4412/16, Άξζν 91 
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ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
 
  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (Πεξηερφκελν 
Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο). 
 
  δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ 
ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο (Λφγνη 
Απνθιεηζκνχ - Κξηηήξηα Δπηινγήο. 
 
  ε. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 
  ζη. Υξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
  δ. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ 
θαθέισλ/εληχπσλ ππνβιεζέλησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» - «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα. 
 
  ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε 
ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν 
αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
  ζ. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε 
απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
  η. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 
  ηα. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηβ.  Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη δήισζε ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή/θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηά ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο. 
 

Άξζξν 10 
Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο14 

 
 1. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζα 
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 
 
  α.  Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 
40% (ή κφξηα 40). 
 
  β. Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, εληαίν, επί ησλ αλψηαησλ 
ηηκψλ πψιεζεο ηνπ Πίλαθα Δηδψλ Κπιηθείσλ κε Γηαηίκεζε, σο Πξνζζήθε «1» ηνπ 
                                                      
14

 Ν.4412/16, άξζξν 86, παξ. 10 
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παξφληνο Παξαξηήκαηνο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 60% (ή κφξηα 60). 
 
 2. Ζ βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ (i) γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε πλνιηθή Βαζκνινγία (U) ζε 
κφξηα, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν [Ui = (ζ1* Κ1) + (ζ2* Κ2)], 
φπνπ: 
  
  α. ζ1 θαη ζ2, είλαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο, κε ζ1 + ζ2 = 1 
 
  β. Κ1 θαη Κ2, είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νξίδνληαη σο εμήο: 
 

Α/Α Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Κ1 θαη Κ2 πληειεζηήο 
βαξύηεηαο 

(ζ) 

Κ1 Πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα ζ1 = 0,40 

Κ2 

Πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, εληαίν, επί ησλ 
αξρηθψλ, αλψηαησλ ηηκψλ εθθίλεζεο ηνπ Πίλαθα Δηδψλ 
Κπιηθείνπ κε Γηαηίκεζε, φπσο ε Πξνζζήθε «1» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Β» 

ζ2 = 0,60 

ύλνιν 1,00 

 
  γ.  Ζ βαζκνινγία θάζε επηκέξνπο θξηηεξίνπ (Κ1, Κ2) αμηνιφγεζεο 
νξίδεηαη σο εμήο: 

         
(1) Γηα ην θξηηήξην Κ1 (Πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα): 

 
    (α) Ζ πξνζθνξά κε ην κέγηζην κεηαμχ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ πξνζθεξφκελν κεληαίν κίζζσκα (Μmax), ιακβάλεη ηηκή Κ1=100 
θαη αληίζηνηρα 40 κφξηα (Κ1*ζ1 = 100*0,40 = 40 κφξηα). 
 
    (β) Οη πξνζθνξέο (Μ) κε κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν 
κεληαίν κίζζσκα απφ ην Μmax, ιακβάλνπλ ηηκέο αλαινγηθά κηθξφηεξεο θαη 
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

          

          

Κ1 = 100 *  
_Μ_    

Μmax    

           

        
   (2) Γηα ην θξηηήξην Κ2 (Πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, 
εληαίν, επί ησλ αξρηθψλ, αλψηαησλ ηηκψλ εθθίλεζεο ηνπ Πίλαθα Δηδψλ Κπιηθείνπ 
κε Γηαηίκεζε, φπσο ε Πξνζζήθε «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β»): 
 
    (α) Ζ πξνζθνξά κε ην κέγηζην κεηαμχ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο (Pmax), ιακβάλεη ηηκή 
Κ2=100 θαη αληίζηνηρα 60 κφξηα (Κ2*ζ2 = 100*0,60 = 60 κφξηα). 
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    (β) Οη πξνζθνξέο (P) κε κηθξφηεξν πξνζθεξφκελν 
πνζνζηφ έθπησζεο απφ ην Ρmax, ιακβάλνπλ ηηκέο αλαινγηθά κηθξφηεξεο θαη 
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

          

          

Κ2 = 100 *  
_P_    

Pmax    

           

        
 
  δ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία (Ui),: 
 
   (1) Πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηχπν [Ui = (ζ1* 
Κ1) + (ζ2* Κ2) ], φπνπ νη επηκέξνπο βαζκνινγίεο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνπο 
ζπληειεζηέο ηνπο θαη έπεηηα ηα δχν απηά γηλφκελα αζξνίδνληαη.  
 
   (2)  Γχλαηαη, βάζεη ηνπ ηχπνπ, λα ιάβεη κέγηζηε ηηκή ίζε κε 100 
κφξηα. 
 
 3. Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε 
βαζκνινγία U. 
 
 4. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνθνξηθέο 
βειηησκέλεο πξνζθνξέο κηζζσκάησλ θαη πνζνζηψλ έθπησζεο. Σα ηειηθά 
κηζζψκαηα θαη πνζνζηά έθπησζεο δηακνξθψλνληαη κεηά απφ πξνθνξηθή 
πιεηνδνζία ησλ ππνςεθίσλ, ε νπνία δηεμάγεηαη κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ.  
 

Άξζξν 11 
Πξόζθιεζε γηα Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ (Μεηνδόηε)15 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/16, σο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο16. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο, φπσο παξαθάησ: 
 
   α.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.4412/2016): 
 

                                                      
15

 Ν.4412/16, άξζξν 103 
16

 Ν.4412/16, άξζξν 73 θαη 75 
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              (1)  πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 
                         
                       (2)  Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 
2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
                   (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). 
 
                  (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. 
 
                   (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 
Ννεκβξίνπ 2005. 
 
                            (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. 
 
                     (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  β.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξν ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΖΜΓΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο γηα ηε κέηξεζε), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, φηη δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, φηη δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, φηη δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, φηη δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη 
φηη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. ε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 
  γ.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο είλαη ελήκεξεο: 
 
   (1) Σηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο): Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο  
ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αθνξά 
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ζην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη αηνκηθψο ηνπο δηνηθνχληεο θαη 
απαζρνινχκελνπο ζε απηφ. 
 
   (2) Σηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα γηα θάζε λφκηκε ρξήζε ή γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ). Σν  
πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο  ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αθνξά ζην ίδην 
ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη αηνκηθψο ηνπο δηνηθνχληεο θαη απαζρνινχκελνπο ζε 
απηφ. 
 
                   δ.   Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην λ.3419/2005, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο σο 
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην 
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 
   ε.  Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο θαη αξηζκφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ επίζεκε θξαηηθή 
αξρή), φπσο παξαθάησ: 
 
                          (1)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 
1187/Σ.Β΄/31- 08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ έγθξηζεο (εάλ απαηηείηαη). 
 
                          (2)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ή φπσο απηή εθδφζεθε 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 
 
                (3)  Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο απαηηεί παξαπάλσ απφ κία άδεηεο, πξνζθνκίδνληαη φιεο, φπσο εηδηθή 
άδεηα ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ 
Α 95/31 Ματ 07). 
 
    ζη. Ωο πξνο ηελ εξγαζηαθή λνκνζεζία, (κε βάζε ην λ.4488/2017, 
άξζξν 39) Πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
(.ΔΠ.Δ) πξνο απφδεημε ηελ κε παξάβαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 73 
ηνπ Ν.4412/2016) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
είλαη δπλαηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο ε έθδνζε ηνπ άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, λα 
ππνβάιιεηε ζχκθσλα κε ην Ν.4605/2019 (άξζξν 43) ππεχζπλε δήισζε. 
 
  δ.  Δθδνζέληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ νρήκαηνο ή ησλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηε 
ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
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  ε.  ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ, 
ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο αλαινγηθά κε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο ησλ ππφ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ/ηηο νπνία/-εο εθδειψλεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν θχθινο 
εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο ησλ ζπλνιηθψλ ππφ 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ/ηηο νπνία/-εο εθδειψλεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. Ο ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα 
απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο: 
 
   (1) Σηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα 
απηψλ. 
 
   (2) Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 
(θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην 
ζχλνιν είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο ησλ 
ζπλνιηθψλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ/ηηο νπνία/-εο 
εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 
     ζ. Γήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία. 
 
  η. Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 
ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο 
θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
 
 3. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 
ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
παξνχζαο17 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο18, θαηαπίπηεη ππέξ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 
ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4.β. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο19, εθφζνλ είρε 
πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

                                                      
17

 Ν.4412/16, άξζξν 79 
18

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
19

 Ν.4412/16, άξζξν 72 
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ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 
δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
 4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα ηηο παξ. 4.β. 
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο20, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 
φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
 
 5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 
θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο φπσο αλαγξάθνληαη ζην ίδην άξζξν, ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 
ηεο παξνχζαο21, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα ηηο παξ. 4.β. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο22, 
εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο23, 
ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 
θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη. 
 
 6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη 
κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε 
ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 1424. 
 
 7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
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 Ν.4412/16, άξζξν 72 
21

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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 Ν.4412/16, άξζξν 72 
23

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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 Ν.4412/16, άξζξν 105 
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Άξζξν 12 
Καηαθύξσζε - Αλάζεζε ύκβαζεο25 

 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3886/10. 
 
 2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., 
επί απνδείμεη. 
 
 3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, 
εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
 4. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 
εμήο: 
 
  α. Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο 
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί 
απηψλ. 
  β. Οινθιήξσζε ηνπ πξν ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη 
θαη 
 
  γ. Κνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
 
 5. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
 6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νη-
θνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο. 
 
 7. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, θαηά είδνο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη’  

                                                      
25

 Ν.4412/16, άξζξν 105 



Α-23 

./. 

ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα αγαζά. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
δηαθήξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 13 
Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο26 

 
 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο: 
 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 
 
  β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο (πξνζσ- 
ξηλνχο αλαδφρνπο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
 
  β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ 
νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν. 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε. 
 
  ε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
  ζη. Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 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. 
 
 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ 
ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 
 
 5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 
ησλ άξζξσλ 29 (Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή 
ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή 
πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 
 

Άξζξν 14 
Καηάξηηζε πκβάζεσλ 

 
1. Σν θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ (ζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα σο  

Παξάξηεκα «Γ». 
 
 2. Μεηά ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε 
φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη θαη’ 
εμαίξεζε κφλν ζε αληηθεηκεληθά απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 
ζπκθψλσο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 

Άξζξν 15ν 
Δλζηάζεηο-Πξνζθπγέο 

 

 1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016. 
  
 2. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

 3. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 

 4. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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 5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο κε ηειενκνηνηππία (fax), απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο, απηή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ επαθνινπζήζεη 
απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ πξσηνηχπνπ ηεο 
ελζηάζεσο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 528/23-8-1999/Γλσκνδφηεζε ηνπ 
πξνέδξνπ ΝΚ θαη ηελ Αξ. Πξση. Π1/4880/15-9-1999/Τπνπξγείν 
Αλάπηπμεο/ΓΓΔ/ΓΓΚΣ/ΓΠΠ. 
 

 6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 
δεκφζην έζνδν. Δπηζηξέθεηαη δε, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 
Γηνηθεηηθφ Όξγαλν. 
 

 7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη επί ηεο έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. 
 

 8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε 
αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε 
άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.  
 

Άξζξν 16ν 
Πιεξσκή - Κξαηήζεηο - Έμνδα 

 

 1. Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε 1ε έσο 5ε ηνπ 
ηδίνπ κελφο σο αθνινχζσο: 
 
  α. Σν 85% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 
ινγαξηαζκφ ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο ΣΔΘΑ (γηα ην ΔΚΟΔΜ), ζηα θάησζη 
ζηνηρεία Λνγαξηαζκνχ: 
 
   (1)  Αξ. Λνγαξηαζκνχ: 264259. 
 
   (2)  ΗΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259.  
 
   (3) Γηθαηνχρνο: Σακείν Δζληθήο Άκπλαο. Ζ θαηαβνιή ηνπ 
κηζζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαπάλσ ηξαπεδηθή απφδεημε, 
αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δίδεηαη απφ ηελ 6ε έσο ηε 10ε ηνπ επφκελνπ κήλα, ζηνλ 
αξκφδην Αμθφ πνπ ζα νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ην ΠΘ. 
 
  β.  Σν 15% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο λα θαηαβάιιεηαη σο έζνδν ζε 
ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΘ. 
 
 2.  Δπί ηνπ κηζζψκαηνο ππνινγίδνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο νη νπνίεο 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (3% γηα ραξηφζεκν θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% γηα ηνλ 
ΟΓΑ). Οη θξαηήζεηο απηέο ζα απνδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ΠΘ. 
 
 3.  Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ 
ΦΠΑ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηαηηκεκέλα πξντφληα  
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θαπλνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 2%. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα απνδίδεη ζην ΠΘ, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ 
επφκελνπ κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ 
απφδνζε ζα γίλεηαη κε βάζε θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζε 
αξκφδην Αμθφ πνπ ζα νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ην ΠΘ, ζηηο νπνίεο ζα 
εκθαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θίλεζεο 
«Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ 
δεηγκαηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα 
δειηία «Ε». 
 

Άξζξν 17ν 
Κήξπμε Αλάδνρνπ σο Δθπηώηνπ – Κπξώζεηο – Δμαηξέζεηο 

 
 1. Έθπησηνο θεξχζζεηαη ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, ζε πεξίπησζε πνπ: 
 
  α. Τπνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαθχξσζε.  
 
  β. Γελ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαθχξσζε 
δηθαηνινγεηηθά. 
 
  γ. Τπνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 
 
  δ. Γελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα 
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
 
  ε. Γελ πξνζέιζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα αλαιάβεη εξγαζία εληφο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή δελ αλαπιεξψλεη εγθαίξσο ην 
πξνζσπηθφ, ψζηε λα εξγάδεηαη ζηαζεξά ν αηηνχκελνο απφ ηε δηαθήξπμε αξηζκφο, 
αθνχ θιεζεί πξψηα γηα παξνρή εμεγήζεσλ. 
 
  ζη. Γηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, ακνηβψλ, σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, πγηεηλήο, 
απνδεκηψζεσλ θφξσλ θιπ ή εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αζεηεί ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπ επηβιεζεί γηα πέκπηε θνξά ε ίδηα πνηληθή 
ξήηξα.  
 
  δ. Δθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο 
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη  εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα 
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 
 
 2. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
203 ηνπ λ.4412/2016  
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 3. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.4412/2016, ν 
αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ ΠΘ απφ 
ηε κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
  
 4. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ 
παξαιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε 
ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 
 
   α.  Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο :  
 
   (1)  Δπαλαιακβαλφκελε έιιεηςε εηδψλ.  
   (2) Πψιεζε κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ.  
 
   (3)  Πψιεζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ κηθξνζθνπηθήο ή καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο.  
 
   (4)  Με χπαξμε ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή φζν θαη θαηά ηε δηάζεζε ησλ ππφςε εηδψλ.  
 
   (5)  Με ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
ΠΘ ή ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ δελ είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη γηα δηάζεζε 
πξνο ηξαηησηηθή Μνλάδα, επηβάιιεηαη: 
  
    (α) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε επίπιεμε.  
 
    (β) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν 500 Δπξψ.  
 
    (γ)  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 Δπξψ.  
 
    (δ)    Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε.  
 
  β.  Όζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε [(κε ηνμηθέο, θιπ 
νπζίεο, αγαζά πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θ.ν.θ (ΚΤΑ 121/03, ΦΔΚ 685/ΣΒ/30-5-03)], 
επηβάιιεηαη:   
 

(1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε έγγξαθε 1.000 Δπξψ,  
 
   (2)   Γηα ηε δεχηεξε θνξά πξφζηηκν 2.000 Δπξψ θαη 
 
   (3) Γηα ηξίηε παξάβαζε, έθπησζε.  
 
 5.  Σα αλσηέξσ πνζά δχλαηαη λα απμνκεηψλνληαη αλάινγα ηνπ εηήζηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ), θαηά ηελ θξίζε . ηξαηνχ.  
 
 6. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ – πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή 
ειέγρνπ ζχκβαζεο, ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ελεξγψληαο είηε 
απηεπάγγειηα απφ δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηνπ 
Γ΄ , είηε χζηεξα απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ην 
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ΠΘ. Ζ επηβνιή πξνζηίκνπ ζα εγθξίλεηαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηελ δηθαηνδνζία 
εγθξίζεσο ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ  
 
 7. ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά 
ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
 8. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε 
κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο 
νπνίαο νπδεκία εξγαζία γίλεηαη δεθηή. 
 
 9. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζε- 
ζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή δελ εθηειέζηεθε κε επζχλε ηνπ 
Γεκνζίνπ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

Άξζξν 18ν 
Αλσηέξσ Βία 

 
 1. Αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξσ βίαο, ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε. 
 
 2. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξσ βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. ε φζεο 
πεξηπηψζεηο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
 
 3.  Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο:  

 
  α.  Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.   

 
  β.  Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

 
  γ.  Πιεκκχξα.  

  
  δ.  εηζκφο.  

 
  ε.  Πφιεκνο.  

 
   ζη.  Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ.  
 

Άξζξν 19 
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Δγγπήζεηο27 
 
 1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 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 νηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
 2. Δγγύεζε πκκεηνρήο 
 
  Τςνπο εθαηφλ νθηψ επξψ (108 €) (ηηκή κηζζψκαηνο εθθίλεζεο x 30 
κήλεο x 2%)» 
 
 3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο28 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά 
θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) ηεο ζπλνιηθήο θαζαξξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ηηκή κηζζψκαηνο 
ζχκβαζεο x 30 κήλεο x 5%).  
 
  β. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν ζπλππνινγηδφκελεο 
ηεο παξάηαζεο. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 
 4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
λ.4412/16, 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. 
 
 6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο  άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη'  ειάρηζηνλ ηα  

                                                      
27

 Ν. 4412/16, άξζξν 76 
28

 πληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 12 / 2015 ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 
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αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 
 

  β. Σνλ εθδφηε. 
 

  γ. Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη. 
 

  δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
 

  ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
 

  ζη. Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε.  
 

  δ. Σνπο παξαθάησ φξνπο: 
 

   (1) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 
 

   (2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 

  ε. Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

  ζ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 

  η. Σελ 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. ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν φπσο ζην ππφδεηγκα ηεο 
Πξνζζήθε «3/Α». 
 

  Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 
ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 
απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 

 8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 
έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο.  
 

Άξζξν 20 
Γηελέξγεηα Διέγρσλ 
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 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ Οδεγία Δ.Δ 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β'/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε 
θαηά θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γ΄ ), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδηθνί Όξνη/Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή) ηεο ελ ιφγσ δεκνζίεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 
θαλνληζκφ πεξί ειέγρσλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ 
ειέγρσλ δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ θξίζε 
ηεο. 
 
 2. Δηδηθά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πεξί 
απνδνρήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ 
κε δηαηαγή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δχλαηαη θαηά ηε θξίζε ηνπ λα πξνβαίλεη ζηε 
δηελέξγεηα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ Τπνςήθηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 θαη ηα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγνχληαη καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ «δηθαηνινγεηηθψλ» γηα ηελ εηζήγεζε πεξί 
θαηαθχξσζεο. 
 

Άξζξν 21ν 
Έμνδα Γεκνζίεπζεο 

 
 Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), δήισζε φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζνχλ πιεηνδφηεο, 
αλαιακβάλνπλ ηα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαηηήησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο. 
 

Άξζξν 22 
Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαδηθαζίαο 

 

 1. Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ' απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά 
φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε 
γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
 

 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν 
πξνκεζεπηήο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 

 3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, εθηφο ησλ θπιιαδίσλ πνπ 
αθνξνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
Άξζξν 23ν 

Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 
 
 1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε 
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θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ 
νηθεία (θιαδηθή) πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (..Δ.) ή Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο 
(Γ.Α.), ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (λ.1568/1985, Φ.Δ.Κ. 177/Α/18-10-1985 ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο) θιπ. θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην 
Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, 
ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 
 
 3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππεξεζηαθή 
απφ ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα ηπγράλεη ν κνλαδηθφο 
εξγνδφηεο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά φιεο ηηο απφ ηε 
ζχκβαζε εξγαζίαο θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο 
θαη πνηληθέο. 
 
 4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη 
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΘ, πνπ 
ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ 
ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα 
πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε. 
 
 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΘ θαη ηξίησλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη  πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο 
ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 6. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ 
πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, θιπ. πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο πνπ 
έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ θαη 
λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Οη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεπζε πιηθψλ  θιπ.), γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζα 
δεκηνπξγεζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ ζα 
επηηξέςεη ην ΠΘ. 
 
 7. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη 
λα απνκαθξχλεη απφ ην ΠΘ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, 
εξγαιεία, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ. θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε 
απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ηνπ ρψξνπ ηνπ ΠΘ. 
 
 8. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο 
ζήκαλζε ηεο  πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη. 
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 9. Ζ απνζήθεπζε ησλ εχθιεθησλ πξντφλησλ ζα απνηειεί αληηθείκελν 
έγγξαθεο αίηεζεο άδεηαο πξνο ηνπο αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΘ. Γηα ηελ απνηξνπή 
θάζε θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ν αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ. 
 
 10. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα 
αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζην ΠΘ αθφκε θη αλ είλαη 
απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ ηνπ ΠΘ, πνπ 
δελ ην αθνξνχλ άκεζα. 
 
 11. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ε άιισλ θνξέσλ 
(π.ρ. κεηαθνξηθά κέζα). 
 
 12. Γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ 
Τπεξεζία θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά πιηθά, εμνπιηζκφ θιπ., πνπ 
ζα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα 
απνδεηθλχεηαη φηη, ηα είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη δείγκαηα ή 
πηζηνπνηεηηθά νξηζκέλσλ εηδηθψλ πιηθψλ ή κεραλεκάησλ. 
 
 13. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ θαηά 
ηελ θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε 
ηα εγθξηζέληα δείγκαηα. Θα κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα πιηθά ή κεραλήκαηα γηα 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Οπνηαδήπνηε 
θαζπζηέξεζε πξνθχπηεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
απφξξηςή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ επηβαξχλνπλ 
ηνλ Αλάδνρν. 
 
 14. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα 
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
. 

Άξζξν 24 
Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 

 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή (αλάδνρν) 
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ ή / θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

Άξζξν 25 
Σξνπνπνίεζε πκβάζεσλ θαηά ηε Γηάξθεηά ηνπο 29 

 
 Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν ζε 
αληηθεηκεληθά απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπκθψλσο ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
    

 
                                                      
29

  Ν4412/16, Άξζξν 132 
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Άξζξν 26 
Γηθαίσκα Μνλνκεξνύο Λύζεο ηεο ύκβαζεο30 

 
 1. Οη Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ λ.4412/16. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
 2. Οη αλαζέηνπζα αξρή, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. 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 ΑΑ (πρ κεηαζηάζκεπζε Μνλάδσλ, παχζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπο) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο εηδνπνηήζεθε 
ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο. ηε πεξίπησζε 
απηή κεηά απφ θνηλή απνδνρή ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ είλαη δπλαηή ε 
νινθιήξσζε ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε άιιν 
ηφπν. 
 

Άξζξν 27 
Λνηπέο δηαηάμεηο 

 
 1. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν 
πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαη 
ππ’ φςηλ ν Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή 
ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16 
                                                      
30

 Ν. 4412/16, άξζξν 133 
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[«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε/Γεκνζίεπζε, ε 
Καηαθχξσζε, ε ζχκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ 
- Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 4. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα 
ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη 
θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. 
 
 5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο 
πνπ αθνξνχλ πνπ αθνξνχλ ζε θάζε θάζε ηεο ζχκβαζεο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη 
απφ ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε πξντφληα 
ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 8. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
«2» Σερληθή Πξνζθνξά (Τπφδεηγκα) 
«3» Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ησλ Όξσλ ηεο χκβαζεο  (Τπφδεηγκα) 
«4» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
«5»  Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Μπνινκχηεο 
Δπηηειάξρεο  

  

  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν 
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   Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»    
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  

 
ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 

 
1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπ 
(ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ».  

 
2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 

δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη απφ απηνχο. ε 
πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κε ηελ 
ςεθηαθή ππνγξαθή απηψλ. 

 
3. Μέξνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 

απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 
 α. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ 
Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΕΠΕ):  

 
(1) ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 
(2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 

 
(3) Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ 

ηελ αξκφδηα Αξρή. 
 

(4) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 
 

(5) Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 

β. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ): 
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 (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο 
θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 
 (2) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 

αξκφδηα Αξρή. 
 

 γ. Γηα  αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 
 

(1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο 
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν 
ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:  

 
 (α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 
 
 (β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν, 
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
 δ. Σςνεηαιπιζμοί: 

 
 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ. 
 
 ε. Ενώζειρ/κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά:   

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

 
  (2) Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην 
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξφζσπνο ηεο 
έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
αλαπιεξψλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 1η: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ 
ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο 
ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή 
Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο». 
 
 2η: Πποζθοπά Ενώζεων/Κοινοππαξιών: 
 
  Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 
  ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 3η: Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειψο ή ζε 
Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληφηεηα, 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα: 

 
 Η. πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

κεηνρψλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην  
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην  θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη 
ε ππνρξέσζε απηή, θαζψο φηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρψξηα 
εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ 
Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 
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  ΗΗ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζε απηνχο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3414/05. 
 
 4. Δπίζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αποκλείοςν έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ 
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν. 4412/16 ή είλαη 
γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
 α. 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). 
 
 β. 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 (EE 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 (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
 γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE 
C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48). 
 
 δ. 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 (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
 ε. 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 Ο-
θησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
3691/2008 (Α' 166). 
 
 ζη. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
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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 (EE L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α' 215). 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη. ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε αθνξά 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 ηδίσο: 
 

 αα)  ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ θαη ΗΚΔ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
 

 ββ)  ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
 5. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

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

 
 β. Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο 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 ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ζπλεπψο ππνρξενχηαη λα  
ππνβάιεη ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά (αζθαλιζηική και θοπολογική 
ενημεπόηηηα) θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν.4412/16. 

 
 Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο 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. 
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6. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 
 α. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα 
αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18, ηνπ Ν.4412/16. 

 
β. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε1 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 

γ. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ 
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 
δ. Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/16 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 
ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 
ε. Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ 

πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 
ζη. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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. 

 
δ. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
Ν.4412/16. 

                                                 
1
 Ν.4412/16, Άξζξν 73, παξ. 5: «Καηά παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξ.6, 

ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη 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 
ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 6» 
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ε. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

 
ζ. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια 

κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 
  7. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5. 
 

8. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 6. 

 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Γεψξγηνο ηεθαλίδεο 
Γηεπζπληήο Β΄ Κιάδνπ 

  
  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν 

 



  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
   3 επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»    

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  
 

TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ  
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

 
      Σόπνο, ……. Ζκεξνκελία…….. 

 
Α. ΓΖΛΩΖ 
 
Ο/Οη ππνγξάθσλ/-νληεο ελεξγνύλ/-ληεο σο λόκηκνο/-νη εθπξόζσπνο/-νη ηεο /ησλ 
Δηαηξείαο/-ηώλ: 
……………………………………………………………………………………………… 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ 
 

 1. Όηη ε Δηαηξεία/νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη/-νπλ ηελ 
Σερληθή Πξνζθνξά ηεο/ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηε 
κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ζην ΠΘ ζην ηξαηόπεδν «Π. 
ΑΡΔΩ», δηάξθεηαο 2 εηώλ κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα 1 
ΔΞΆΜΖΝΟ, κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο: 
 

 Σελ ππ’ αξίζκ 03/2020 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ, κε όια ηα 
ζρεηηθά Παξαξηήκαηα, ηηο Πξνζζήθεο ηεο θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

 Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ ππόςε 
δηαγσληζκό. 
 

2. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ησλ Γεληθώλ-Δηδηθώλ 
Όξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ απαηηνύληαη θαη αλαιύνληαη ζηελ 
Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζύλνιό ηνπο. 

 
Β. ΤΜΜΟΡΦΩΖ 
 
 3. Όηη ε Δηαηξεία/νη Δηαηξείεο ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο 
πνπ αθνξνύλ ηελ εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ απηνκάησλ πσιεηώλ ζηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο ελδηαθέξνληνο, θαζώο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ 
πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 
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Ο/ΟΗ ΓΖΛΩΝ /-ΟΤΝΣΔ 

  Τπνγξαθή /-εο θαη 

     θξαγίδα /-εο 

 

 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Γεώξγηνο ηεθαλίδεο 
Γηεπζπληήο Β΄ Κιάδνπ 

  
  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν 
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  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»    
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  

 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ)1 
 

Δθδόηεο (Πιήξεο επωλπκία Πηζηωηηθνύ Ηδξύκαηνο ………………………………….  / 
ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο  …………….......... 
  
Πξνο:  (Πιήξεο επωλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρεο/Αλαζέηνληνο 
Φνξέα2…………………………………….. (Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρεο/ 
Αλαζέηνληνο Φνξέα3) …………………………………………… 
 
Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ………………….. πνζνύ……………………………… επξώ4. 
Έρνπκε ηελ ηηκε λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη 
δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ ……………………………………….5 ππέξ 
ηνπ: 
 
(i) [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 
…………………, ΑΦΜ: ………………….. (δηεύζπλζε) ………………………… , ή 
 
(ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ……………….., 
ΑΦΜ:……………….. , (δηεύζπλζε) ………………………………………………… ή 
 
(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ε θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ 
πξνζώπωλ 
 
 α)  (πιήξε επωλπκία) ……………….., ΑΦΜ: ………………… 
(δηεύζπλζε) ………..  
 
 β)  (πιήξε επωλπκία) ………….., ΑΦΜ:  ……………………… 
(δηεύζπλζε)…………..  
  (ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο/θνηλνπξαμίαο) αηνκηθά θαη γηα 
θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο, 
εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ 

                                                 
1
 ύκθωλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 12/2015 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

2
 Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3
 Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

4
 Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

5
 Όπωο ππνζεκείωζε 4. 
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ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθωλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) …Γηαθήξπμε … γηα 
ηελ αλάδεημε εξγνιάβνπ κίζζωζεο –εικαηαιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 
ηξαηηωηηθνύ πξαηεξίνπ ζεζζαινλίθεο πνπ βξίζθεηαη ζην ηξδν «ΠΔΓΗΟΝ 
ΑΡΔΩ» θαιή εθηέιεζε ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ .6/ηεο ππ αξηζ…….. ζύκβαζεο 
«(ηίηινο ζύκβαζεο)», ζύκθωλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) …………. Γηαθήξπμε7 
………………. ηεο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο). 
 

Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε  εκέξεο8 από ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ………….. (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο9)  ή κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ 
ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο 
απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε εγγπνδνζίαο καο. 
 

ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ 
εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε10. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 

 Ο Γληεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνπζηνδνηείηαη όπωο πξνβεί ζε αλάινγε 
δηακόξθωζε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο Πξνζζήθεο αλαιόγωο ηωλ ζεζκηθώλ θεηκέλωλ 
πεξί πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ζην δεκόζην ηνκέα. 
 

 
 

                                                 
6
 Εθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη 

ε ζρεηηθή ζύκβαζε. 
7
 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ. 

8 
   Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
9
  ύκθωλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο 

από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο 

ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε 

δηαθήξπμε. 
10

 Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε 

ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο 

δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Γεώξγηνο ηεθαλίδεο 
Γηεπζπληήο Β΄ Κιάδνπ 

  
  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν  



 

 

   Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»    

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  
                                                     

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]  

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 1 θαη 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή 
ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

 

 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Β2 [ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ (Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ)]. 
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο /Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : ΑΓΑ:  EL522. 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε /Σαρ. Κσδηθφο: Λεσθ. ηξαηνχ 1 Θεζζαινλίθε, 
ΒΣ 903,  
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Αλρεο (ΔΜ) Καξαγηάλλεο Παλαγηψηεο 
- Σειέθσλν: 2310 – 893402 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: gss_dydm@army.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ηνπ ζρεηηθνχ 
CPV): Αλνηθηόο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε 
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ζην ΠΘ ζην ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ». 
 
 

 

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

ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

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

(ελφο) ζα επαλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ.  



 

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία,  κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

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 αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

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

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο 
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
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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 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν4: 

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:  

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

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 άιινπο5; 

[] 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 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

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

5
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
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δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 

 



Α-4-4 
 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Δλόηεηα Β: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, απηήο ηεο ελόηεηαο: 

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 …): 

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

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη αλάινγε θαηάζηαζε, κε  

ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα 

απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

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

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

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

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

ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

                                                           
6
  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.” 

ηήξημε: 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 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη ππεξγνιαβηθή αλάζεζε, 

κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Τπεξγνιαβηθή 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 ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη 

ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7 

Να ππνβιεζνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ (Δλόηεηεο Α, Β, Γ θαη Γ) 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε8· 

2. δσξνδνθία9,10· 

3. απάηε11· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο12· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο13· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ14. 

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

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
8
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, 
ζ. 42). 
9
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη 

σο “δηαθζνξά”. 
10

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 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). 
11

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)

  
φπσο θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 
ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
12

 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. 
13

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
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Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ15 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]16 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε17: 

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 απφθαζε: 

 

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): 

[……][……][……][……]18 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

[] Ναη [] Όρη  

                                                                                                                                                                                

ελζσκαηψζεθε 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.". 
15

 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 ) 
16

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)19; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ20: 

[……] 

 

                                                           
19

 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)  
20

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ 
κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο21, 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 ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

                                                           
21

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
22

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 
αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 23 

[……][……][……] 

 

                                                           
23

 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 γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ24; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο25 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

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 

πεξηζηάζεηο26  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

                                                           
24

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
25

 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
26

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
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Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα27; 

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:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

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 ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ28, 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 ζχκβαζεο29; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα30 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
28

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
29

 Πξβι άξζξν 48. 
30

  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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απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

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: 

[……] 

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 

επηβεβαηψζεη φηη: 

Γελ ρξεζηκνπνίεζε θαη 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; 

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200531: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

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

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έιαβε γλψζε θαη 
απνδέρεηαη ην ζχλνιν ησλ Γεληθψλ θαη 
Δηδηθψλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη 
φηη έιαβε γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

                                                           
31

 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 
επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ κόλν ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη παξαθάηω  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο32; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

 

                                                           
32

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από 
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα απηό. 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ν εμήο 33: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ 

:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: 

[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

3) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

                                                           
33

  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο34, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη 

ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

3) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

4) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

5) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

6) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα [....……] 

                                                           
34

 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα 
ΣΔΤΓ. 
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αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο35 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

 

 

                                                           
35

 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 

Δλόηεηα Γ: Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

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 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, 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 πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 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 V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – ΗV 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 αλαθέξνληαη36, εθηφο εάλ : 

α) Σν Γ΄  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ37. 

β) Σν Γ΄  έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Γ΄ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο 

νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζηα Μέξε Η έσο θαη IV ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ 

Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ εγθαηάζηαζεο 

απηφκαησλ πσιεηψλ. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

* ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Σν ΣΔΤ∆ ππνγξάθεηαη απφ ηα άηνµα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο εηαηξηθέο 

µνξθέο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ, θαη Α.Δ, ήηνη: 

α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

β) ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ Δηαηξηεψλ (Α.Δ) απφ ηνλ ∆ηεπζχλνληα 

χµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

 

 

                                                           
36

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
77 

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.  
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Γεψξγηνο ηεθαλίδεο 
Γηεπζπληήο Β΄ Κιάδνπ 

  
  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν  



 

  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3  επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»   
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Τπόδεηγκα) 

 

      Σόπνο, …….. Ζκεξνκελία ……………….. 

      ΔΗΛΩΣΗ 

 

      Ο / Οη  ππνγξάθωλ /-νληεο  ελεξγνύλ /-ληεο ωο λόκηκνο /-νη εθπξόζωπνο /-νη  ηεο 

/ηωλ Δηαηξείαο /-ηώλ: 

  

   

 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
 
 1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη/-νπλ ηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ  
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλάδνρνπ - κηζζωηή εθκεηάιιεπζεο ηνπ     θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ 
ζην ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ»,: 

 

 α. Σελ ππ’ αξίζκ. 3/2020 Πξνθήξπμε Γηαγωληζκνύ ηνπ Γ΄ , κε όια 
ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 
ηνπ δηαγωληζκνύ 

 

 β. Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ δηαγωληζκό 
απηό. 
 
 2 .Όηη ε Δηαηξεία/νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ηωλ Δηδηθώλ Όξωλ ηωλ 
πξνο παξνρή ππεξεζηώλ θαη ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ απαηηνύληαη θαη 
αλαιύνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην 
ζύλνιό ηνπο. 
 

3. Όηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο κε ηηκέο επί ηωλ 
ηηκνθαηαιόγωλ ωο θαηωηέξω:  
 

 

 



 

 

Α –5 – 2 

A-6-2 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΗΘΩΜΑ 
ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΟΤ 
ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΣΖ 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1/Β» 

 

  

  
 4. πλεκκέλα ζαο ππνβάινπκε ηνλ ηηκνθαηάινγν ηωλ εηδώλ πνπ 
πξνηείλνληαη λα δηαηίζεληαη επηπιένλ από ην θπιηθείν ηνπ ΠΘ ζύκθωλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα ζηελ Πξνζζήθε «2/Β».  
 
                                                                                                              Ο/ΟI   
                                                                                                   ΓΖΛΩΝ /-ΟΤΝΣΔ  
 
                                                                                                      Τπνγξαθή /-εο 
                                                                                                                θαη 
                                                                                                          θξαγίδα /-εο  
 

 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Γεώξγηνο ηεθαλίδεο 
Γηεπζπληήο Β΄ Κιάδνπ 

  
  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν 

 



 
 

 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ANOIKTOY ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΩΖ - ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ 
ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΟ ΠΘ 

 
Αρθρο 1ο 

Περιγραθή – Ανηικείμενο Σύμβαζης 
 
 

  Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηε κίζζσζε - αλάζεζε ηεο           
εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ζην ΠΘ ζην ηξαηφπεδν «Π. ΑΡΔΩ»  κε ηηκή 
εθθίλεζεο ηεο πιεηνδνζίαο επί ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζηα εθαηφλ νγδφληα επξψ 
(180€). Ηζρχεη γηα δχν (2) έηε απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
γηα άιιν έλα εμάκελν, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 

Αρθρο 2ο 
Φρόνος Διαγφνιζμού 

 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην ΠΘ, ηελ 23 επ 20, εκέξα Σεηάξηε θαη 
ψξα: 10.00Ω, σο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Πιεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο, κε θξηηήξην ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο, κεηά ην άλνηγκα ησλ νπνίσλ ζα αθνινπζήζεη πξνθνξηθή πιεηνδνζία 
γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηφζν ηνπ ηειηθνχ κηζζψκαηνο, φζν θαη ησλ ηειηθψλ 
πνζνζηψλ έθπησζεο. 
 

Αρθρο 3ο 
Επανάληυη Διαγφνιζμού 

 

  ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα 
γηα ηελ Τπεξεζία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 

Αρθρο 4ο 

Αναπροζαρμογή Τιμών 
 

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

2. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ είλαη δπλαηή, κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε 
ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κηα (1) θνξά εηεζίσο, κεηά απφ 

  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ   
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.600.163/362/32190/.5669  
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αίηεζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ δηθαηνινγεηηθψλ αχμεζεο ησλ 
ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ απφ αξκφδηα ππεξεζία (Τπ. Αλάπηπμεο /Γλζε Δκπνξίνπ 
- Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θ.ιπ.). 

 
 3. Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ζηελ αίηεζε αλαπξνζαξκνγήο ζα δίδεηαη απφ ην    
Γ΄  θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο δε ζα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ δείθηε ηηκψλ 
θαηαλαισηή θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
 
 4. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ πξνο ηα πάλσ κε κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο ζην εμππεξεηνχκελν πξνζσπηθφ, απνθιείεηαη θαη δελ επηηξέπεηαη γηα 
θαλέλα ιφγν. 
 

Αρθρο 5ο 
Καηαβολή Μιζθώμαηος 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε 1ε έσο 5ε ηνπ 
ηδίνπ κελφο σο αθνινχζσο: 
 
  α. Σν 85% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 
ινγαξηαζκφ ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο ΣΔΘΑ (γηα ην ΔΚΟΔΜ), ζηα θάησζη 
ζηνηρεία Λνγαξηαζκνχ: 
 
   (1)  Αξ. Λνγαξηαζκνχ: 264259. 
 
   (2)  ΗΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259.  
 
   (3) Γηθαηνχρνο: Σακείν Δζληθήο Άκπλαο. Ζ θαηαβνιή ηνπ 
κηζζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαπάλσ ηξαπεδηθή απφδεημε, 
αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δίδεηαη απφ ηελ 6ε έσο ηε 10ε ηνπ επφκελνπ κήλα, ζηνλ 
αξκφδην Αμθφ πνπ ζα νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ην ΠΘ. 
 
  β.  Σν 15% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο λα θαηαβάιιεηαη σο έζνδν ζε 
ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΘ. 
 
 2.  Δπί ηνπ κηζζψκαηνο ππνινγίδνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο νη νπνίεο 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (3% γηα ραξηφζεκν θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% γηα ηνλ 
ΟΓΑ). Οη θξαηήζεηο απηέο ζα απνδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ΠΘ. 
 
 3.  Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ 
ΦΠΑ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηαηηκεκέλα πξντφληα 
θαπλνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 2%. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα απνδίδεη ζην ΠΘ, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ 
επφκελνπ κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ 
απφδνζε ζα γίλεηαη κε βάζε θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζε 
αξκφδην Αμθφ πνπ ζα νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ην ΠΘ, ζηηο νπνίεο ζα 
εκθαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θίλεζεο 
«Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ 
δεηγκαηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα 
δειηία «Ε». 
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 4. Γηα ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Τπεξεζία ν κηζζσηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ. 
 

Αρθρο 6ο 
Είδη και Τιμές Πώληζης 

 

1. Σα είδε πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ην θπιηθείν πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά  
ζηελ Πξνζζήθε «1/Β». Οη ηηκέο πψιεζήο ηνπο ζα είλαη νη  θαζνξηζκέλεο κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Πξν ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο     
ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο απηήο, ζα παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ): 
 
 α. ηξνγγπινπνίεζεο ησλ ηηκψλ γηα ιφγνπο πξαθηηθήο  
δηεπθφιπλζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηηκή είδνπο 0,53 € ζα δχλαηαη λα 
δηακνξθσζεί ζηα 0,55 € ή αληίζηνηρα ηηκή είδνπο ζηα 1,02 € ζα δχλαηαη λα 
δηακνξθσζεί ζην 1 €). 
 

 β. Πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη άιισλ εηδψλ, πιένλ ησλ εηδψλ 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Β», φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ 
Πξνζζήθε «2/Β». 
 

Αρθρο 7ο 
Φώροι - Υποδομή 

 

 1. Απφ ην ΠΘ, δηαηίζεληαη ν ρψξνο ηνπ ππάξρνληνο θπιηθείνπ κε 
επηθάλεηα  50 η.κ.  πεξίπνπ ηεηξ. κέηξσλ θαη δίδεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα επέθηαζήο 
ηνπ ζε  επηθάλεηα 70 η.κ. κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ζην νπνίν ζα επεθηαζεί ην Κπιηθείν.  
 
 2. Ο κηζζσηήο λα δηακνξθψζεη ην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ ΠΘ.  
 
 3. Οπνηαδήπνηε αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζα δηακνξθσζνχλ κε έμνδα 
ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηφπηλ έγθξηζεο 
ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ ΠΘ. 
 
 4.   Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη: 
 
 α. ηελ αζθάιηζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ θαη ηα 
αζθαιηζηηθά έμνδα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ. 
 
 β. ηελ ηήξεζε πιήξνπο θαη απφιπηεο θαζαξηφηεηαο. 
 
 γ.  ε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ, φπνηε 
ην θξίλνπλ ζθφπηκν ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
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  δ. ηε ιήςε θαη ηήξεζε, ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ COVID-
19, ζχκθσλα κε ηηο έσο ηψξα εθδνζείζεο νδεγίεο ηνπ ΓΔΔΘΑ, ηνπ ΓΔ θαη ηνπ 
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ). 
 
 5. Ζ αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ηνπ θπιηθείνπ ιφγσ θπζηνινγηθήο 
θζνξάο, βαξχλεη ην κηζζσηή. 
 
 6.  Ο κηζζσηήο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απφιπηε       
θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ δηαηεζνχλ, κε πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ 
βαξχλνπλ ηνλ ίδην. Δπίζεο ηα πιηθά ζεξβηξίζκαηνο (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο, 
θαιακάθηα θ.ιπ.) βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. 
 
  7.  Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ζα 
ζπγθεληξψλνληαη κε κέξηκλα ηνπ κηζζσηή θαη ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ, 
πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 
 
 

Αρθρο 8ο 
Κανόνες Λειηοσργίας 

 

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

Άρθρο 9ο 
Ωράριο Λειηοσργίας – Προζφπικό Σηελέτφζης Κσλικείοσ 

 

1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο  
ηνπ ΠΘ ήηνη: 
 

ΖΜΔΡΔ 
ΔΒΓΟΜΑΓΟ 

ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΑΠΟ ΔΩ 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΚΛΔΗΣΟ 

Σν θπιηθείν ζα ιεηηνπξγεί απφ 
14:00 έσο 20:00 ελψ ηνπο κήλεο  
Ηνχιην θαη Αχγνπζην ζα είλαη 
αλνηθηφ απφ 14:00 έσο 20:00 

ΣΡΗΣΖ 10:00 20:00 - 

ΣΔΣΑΡΣΖ 13:00 20:00 - 

ΠΔΜΠΣΖ 10:00 20:00 - 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 10:00 20:00 - 

ΑΒΒΑΣΟ 10:00 16:00 
Σνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην 
ζα παξακέλεη θιεηζηφ.  

ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΛΔΗΣΟ - 

 
 2. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ, δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή, 
θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ 
ζα απαζρνιείηαη, πξέπεη λα έρεη έγθξηζε εηζφδνπ απφ ην  Γ΄ /Β3(ΓΗΓΔ). 
 
 3. Σήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο θαλφλσλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ. 
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Άρθρο 10ο 
Ποιόηηηα Προζθερομένφν Ειδών - Έλεγτος  

 
 1.  Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
 α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζα 
δειψλεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πεξηγξαθή 
πνπ δφζεθε κε ηελ πξνζθνξά (ζχλζεζε, βάξνο, πιηθά θ.ιπ.) θαη ζχκθσλα 
πάληνηε κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ (ΠΓΔ/ΔΚ- 472 Έθδνζε 7/2007/ΓΔ/ΓΔΜ). 
 
 β. Ζ ρξεζηκνπνίεζε παξαγψγσλ - ππνθαηάζηαησλ απνηειεί 
βαζηθφ ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
 

 γ.   Με κέξηκλα ηνπ κηζζσηή πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη    
πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά 
εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ ηνπνζέηεζεο 
ησλ). Δηδηθφηεξα γηα εππαζή είδε (π.ρ. ηξφθηκα), ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ απηψλ ζα 
γίλεηαη κε  θαηάιιεια απηνθίλεηα ςπγεία. 

 
 δ. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ, ζα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη  πάληα 
ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΣΠ, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή 
επηβάξπλζε, ελψ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη         
ηνπιάρηζηνλ, νη παξαθάησ ελδείμεηο: 
 
 (1) Δπσλπκία πξνκεζεπηή. 
 

(2) Δίδνο θαη πνζφηεηα πξντφληνο. 
 
 (3) Καζαξφ βάξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθά) κηθηφ βάξνο 
ηνπ. 
 
  (4) Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο πξντφληνο. 

 
 ε.  Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο 
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην Γ΄ ΚΝΟ ή ζε αληίζηνηρν 
ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ 
ειέγρνπο: 
 
 (1) Μηθξνβηνινγηθφ. 
 

(2) Υεκηθή αλάιπζε. 
 

(3) Ηζηνινγηθή εμέηαζε. 
 
 ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε 
είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
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 δ.  Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα 
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 
 

2. Έιεγρνο: 
 

 α. Ο κηζζσηήο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πσινχκελα 
είδε (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν, έιεγρν ηηκψλ), ν 
νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, ζπλνδεία γηαηξνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο - παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 β. Ζ αθξίβεηα ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά εηδψλ 
πψιεζεο ηνπ κηζζσηή, πνπ ζα θαηαζέζεη ζην δηαγσληζκφ. 
 
  γ.   Σα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΘ ζα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 
ρψξσλ ηνπ θπιηθείνπ. 
 
 δ. Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ (πγεη-
νλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 ε. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαζηεξίσλ - εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κηζζσηή, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε              
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 8 ησλ εηδηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Άρθρο 11ο 
Επιβαρύνζεις Μιζθφηή 

 
 1. Σνλ κηζζσηή επηβαξχλνπλ: 
 
 α. Οη θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ 
ηακείσλ. 
 
  β. Όιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή 
λνκνζεζία γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, εξγαηηθέο εηζθνξέο, 
εξγαηηθά αηπρήκαηα θ.ιπ.), θαζψο θαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ, ζηηο εκέξεο 
αδείαο ή αζζέλεηάο ηνπ. 
 
 γ.  Κάζε δεκηά, θζνξά ή βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
  δ.  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ  ζηνλ 
έληππν ηχπν. 
 
 2. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν 
αλάδνρνο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε 
αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Δπίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα ίδηα 
κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. 
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Άρθρο 12ο 
Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 
 1. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο ησλ δεηγκάησλ θαη απφ ην Γ.Υ. ή αιινχ, πέξαλ ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ 
δηαζέηεη (Γ΄ ΚΝΟ, «ΥΖΔΓ»). Οκνίσο, ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 
 2. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα θνηλνπνηνχληαη κεηά ηελ 
θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο θάπνησλ απφ 
απηέο, ηφηε ην θφζηνο εθηέιεζεο, ζε άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο, ζα βαξχλεη 
ησλ αλάδνρν (ΦΔΚ 488 Β'/21-5-98, ΦΔΚ 161 Β'/14-2-2002 θαη ΦΔΚ 131 Β'/7-2-
2003), νκνίσο φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 
 
 3. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ην θπιηθείν, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη 
κε ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά ή απψιεηα. 
 
 4. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16 ή λα ιπζεί εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο (έθπησζε 
πξνκεζεπηή). 
 

 5.  Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε θαη ε κε 
νηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζε ηνπ θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, κε νηνλδήπνηε ηχπν θαη 
κνξθή (γηα φκνηα ή παξαπιήζηα ρξήζε), ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ, ε εθκεηάιιεπζε 
κέζσ ηξίηνπ θαη ε αιιαγή ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 
 

 

 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1»  Πίλαθαο Δηδψλ Κπιηθείνπ κε Γηαηίκεζε 
«2»  Δλδεηθηηθφο Πίλαθαο Λνηπψλ Δηδψλ Κπιηθείνπ  

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Μπνινκχηεο 
Δπηηειάξρεο  

  

  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν  
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  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ   
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ο (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»    
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  

 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΗΓΩΝ ΚΤΛΗΚΔΗΩΝ ΜΔ ΓΗΑΣΗΜΖΖ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΣΗΜΔ 
ΔΚΚΗΝΖΖ ΜΔ 

ΦΠΑ ζε € 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Διιεληθός Καθές κολός 0,50 
 

2 Διιεληθός Καθές δηπιός 0,65  
 

3 ηηγκηαίος κολός 0,80   

4 ηηγκηαίος δηπιός 0,90  
 

5 Δζπρέζζο κολός 0,90   

6 Δζπρέζζο δηπιός 0,95  
 

7 Δζπρέζζο θρέληο 1,30   

8 Καποσηζίλο κολός 1,05   

9 Καποσηζίλο δηπιός 1,30   

10 Καποσηζίλο θρέληο 1,30   

11 Καθές θίιηροσ 0,80   

12 Σζαϊ - Υακοκήιη 0,70   

 ΝΕΡΟ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΑ - ΥΤΜΟΙ   

13 Νερό 500ml 0,30   

14 Νερό 1,5 lit 0,70   

15 Αλαυσθηηθά θοσηί-θηάιε 330ml 0,60   

16 Υσκοί δηάθοροη 250 ml 0,80   

17 Υσκοί δηάθοροη 330 ml 0,90   

 ΓΑΛΑΣΑ - ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ   

18 Γάια θρέζθο 500 ml 0,80   

19 Γάια ζοθοιαηούτο 500 ml 1,60   

20 Γηαούρηη αγειάδος 200γρ 0,95   

21 Γηαούρηη ζηραγγηζηό 200γρ 1,40   
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Α/Α ΔΗΓΟ ΣΗΜΔ 
ΔΚΚΗΝΖΖ ΜΔ 

ΦΠΑ ζε € 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 ΦΟΛΙΑΣΕ   

22 Σσρόπηηα (100 γρ.) 0,55  

23 Καζερόπηηα ζηρσγγσιή (180 γρ.) 0,90  

24 Εακπολοησρόπηηα (200 γρ.) 0,90  

25 Λοσθαληθόπηηα (170 γρ.) 0,90  

26 παλαθόπηηα (130 γρ.) 0,90  

27 Μποσγάηζα (135 γρ.) 0,85  

 ΑΝΣΟΤΙΣ   

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

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

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

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

32 Σοζη δακπόλ- ησρί (105 gr.) 0,80  

 ΝΑΚ   

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

34 
λαθς Γεκηζηά (θαθάο-θράοσια- 
κπαλάλα) 85 γρ. 

0,90  
 

35 Κροσαζάλ 85 γρ. 0,80   

36 Παζηέιη 0,70   

37 Μειόπηηα 100 γρ. 0,95   

 ΓΛΤΚΑ - ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ  
 

38 Προθηηερόι (160γρ.) 1,30   

39 Κώθ (120 γρ.) 1,50  

 

 
 

 
Αθρηβές Αληίγραθο 

σληαγκαηάρτες (ΠΕ) Γεώργηος ηεθαλίδες 
Γηεσζσληής Β΄ Κιάδοσ 

  
  

Αλτες (ΔΜ) Παλαγηώηες Καραγηάλλες  
 Δπηηειής Β2/6ο  
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  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ   
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
  ΓΝΖ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΖΜΑ 6ο (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΜ) 
  3 επ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»    

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/362/32190/.5669  

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 

ΛΟΗΠΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΤΛΗΚΔΗΩΝ 
 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Γιάθορα είδη ζθολιαηοειδών Οι ηιμές θα διαμορθωθούν 
καηόπιν διαπραγμάηεσζης 
και με βάζη ηο ποζοζηό   
έκπηωζης ποσ θα δοθεί. 

2 Γιάθορα είδη ροθημάηων 

3 Γιάθορα είδη sandwich 

4 Γιάθορα είδη επιδορπίων 

5 Δίδη αηομικής σγιεινής 

6 Δίδη γραθικής ύλης 

7 Ξηροί καρποί 

8 Ζμερήζιος και περιοδικός ηύπος ζηις 
αναγραθόμενες ηιμές 

9 Σηλεθωνικές κάρηες (κινηηής - ζηαθερής 
ηηλεθωνίας) 

10 Γιάθορα ζνακς 

11 Δίδη καπνού εθόζον σπάρτει ζτεηική άδεια 

12 οσβλάκια 

13 αλάηες 

14 Πίηζες 

15   

16   
 

 

 

 
Ακριβές Ανηίγραθο 

σνηαγμαηάρτης (ΠΕ) Γεώργιος ηεθανίδης 
Γιεσθσνηής Β΄ Κλάδοσ 

  
  

Αντης (ΔΜ) Παναγιώηης Καραγιάννης  
 Δπιηελής Β2/6ο 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ 
Τπ. Απιθμ. 03/2020 

για ηη Μίζθωζη –Δκμεηάλλεςζη ηος Κςλικείος ηος ΠΘ 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 
4368/16 θαη ην Ν.4412/16.  

 
Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γ΄ ΩΜΑ 

ΣΡΑΣΟΤ (Γ΄) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔ/ΓΟΗ (φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν), κεηά 
ηελ αλάδεημε κεηνδφηε /-ψλ θαη πξνζσξηλφ /-νχο αλάδνρν /-νπο κε βάζε ηελ / ηηο 
ηερληθννηθνλνκηθή /-έο πξνζθνξά /-έο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 
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  Άπθπο 1ο  

Γενικά 

 1.  ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ ………..  ηνπ έηνπο 2020      εκέξα 
νη ππνγεγξακκέλνη αθ' ελφο ν ………………………….Γθηήο ηνπ ΠΘ. 
εθπξνζσπψλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή ην ειιεληθφ Γεκφζην, βάζε ηεο κε αξηζκφ 
Φ. 600.163/……………………………./Γ΄/Β2(ΓΤΓΜ) δηαηαγήο θαη αθ' εηέξνπ ν   
θάηνρνο ηνπ κε αξηζκφ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο……….λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο « » κε έδξα:  .... , Σει.:……….. ...............................................................  
θαη Fax:  , κε ΑΦΜ: ……………….. ζπκθψλεζαλ ηα πεξηιακβαλφκελα ζηα 
επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο θαη ζπλαπνδέρζεθαλ απηά. 

2. Βάζε ηεο κε αξηζκφ Φ.600.163/ ...........................................     δηαηαγήο,  
θαηαθπξψζεθε θαη αλαηέζεθε ε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ 
ζηελ εηαηξεία «    ………..» ζε ρψξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
παξνχζαο  ζχκβαζεο, κε κεληαίν κίζζσκα  επξψ (       )  θαη   εληαία  
έθπησζε…%, γηα φια ηα είδε ηνπ Πίλαθα Δηδψλ Κπιηθείσλ Δπξείαο Καηαλάισζεο. 

 

       3. Καηφπηλ ηνχηνπ, ν ……………….., Γθηήο ηνπ ΠΘ ππφ ηελ  
εθηειεζζείζα ηδηφηεηα ηνπ νλνκαδφκελνο απφ ηψξα θαη ζην εμήο σο 
«ΔΚΜΗΘΩΣΖ», αλαζέηεη ζηελ εηαηξεία «…. » νλνκαδφκελε απφ ηψξα θαη ζην 
εμήο σο «ΑΝΑΓΟΥΟ», ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ, 
εξγαζία ηελ νπνία απηή αλαιακβάλεη ππφ ηνπο θάησζη φξνπο θαη ζπκθσλίεο. 

 
Άπθπο 2ο  

Πεπιγπαθή – Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 
 

 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ 
θπιηθείνπ ηνπ ηξαηησηηθνχ πξαηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΘ), κε θαηαβνιή 
κεληαίνπ κηζζψκαηνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. Ηζρχεη γηα 
δχν (2) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
γηα αθφκα έλα εμάκελν, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ζκεξνκελία ελάξμεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη απφ 
ηνλ αλάδνρν θαζνξίδεηαη ε ……………………... 

 
Άπθπο 3ο  

Υώποι – Τποδομή 
 

 1. Ο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηνλ αλάδνρν 
είλαη απηφο ηνπ ππάξρνληνο θπιηθείνπ κε επηθάλεηα 50 η.κ. κε δπλαηφηεηα 
αμηνπνίεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ επηθαλείαο 70ηκ. 
 
 

2.   Ο εθκηζζσηήο ζα παξέρεη ηηο ζπλδέζεηο κε ηα ππάξρνληα δίθηπα 
ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζηνλ παξαπάλσ ρψξν, θαζψο θαη ηηο 
θνηλφρξεζηεο δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο θαη χδξεπζεο. 
 

3.   Ο αλάδνρνο λα δηακνξθψζεη ην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε έμνδα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ έγγξαθεο εγθξίζεσο ησλ αξκφδησλ Οξγάλσλ 
ηεο Τπεξεζίαο. 
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 4. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε, 
ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε ηνπ θπιηθείνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ 
εθκηζζσηή. Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε γίλεη θαηά 
παξάβαζε απηνχ ηνπ φξνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ζπλεπάγεηαη, 
παξακέλεη πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ ρσξίο λα γελλά θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα 
αθαίξεζεο ή απνδεκίσζεο ηνπ αλαδφρνπ. Πάλησο ν εθκηζζσηήο δηθαηνχηαη λα 
αμηψζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε 
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 5. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο φριεζε, 
λα απνδψζεη ην θπιηθείν ζηνλ εθκηζζσηή θαη λα παξαδψζεη ηνπο εζσηεξηθνχο 
ρψξνπο, φπσο ηνπο έρεη δηακνξθψζεη θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηα εμσηεξηθά 
θπιηθεία λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ. Δπίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
απνζχξεη ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ - επίπισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ. Σα παξαπάλσ, 
λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο 20 εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Γηαθνξεηηθά 
ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ εθκηζζσηή γηα θάζε απνζεηηθή δεκία, πνπ έπαζε 
εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο απφδνζεο ηνπ θπιηθείνπ. 
 
 6.   Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε θαηάιεςε άιισλ ρψξσλ γχξσ απφ ην 
δηαηηζέκελν ρψξν ηνπ θπιηθείνπ. 

 
 7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 
 α.  Να πξνβεί ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ρψξσλ ησλ θπιηθείσλ 

θαη ηα έμνδα ησλ αζθαιεηψλ λα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφλ. 
 
 β. ηελ ηήξεζε πιήξνπο θαη απφιπηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ 

ηνπ θπιηθείνπ. 
 
  γ.  ε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θπιηθείνπ, φπνηε ην θξίλνπλ ζθφπηκν ηα αξκφδηα Όξγαλα 
ηεο Τπεξεζίαο. 

 
 δ.  Να ιεθζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο 

(ππξαζθάιεηαο - ππξφζβεζεο) θαζψο θαη ηεο αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ.. 
 

8.   Σα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (αγνξά, ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε 
θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηεζεί). 
 

9.   Οκνίσο ηα πιηθά ζεξβηξίζκαηνο (πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο, θαιακάθηα 
θ.ιπ.), γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, 
φπσο επίζεο θαη ε αγνξά ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 

10.    Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θπιηθείνπ, λα 
ζπγθεληξψλνληαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη λα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ 
θάδσλ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο (ζε ζπλεξγαζία κε ην 
ΠΘ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ). 
 



Γ-5 

./. 

11.   Ο αλάδνρνο ζα παξαιάβεη ην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ αθνχ ηνλ εμεηάζεη 
θαη ηνλ θξίλεη ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαηάιιειν γηα 
ηε ρξήζε πνπ ηνλ πξννξίδεη. Γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο δελ 
έρεη θακία ππνρξέσζε ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο δεκηψλ ησλ ρψξσλ, πνπ ζα 
παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηνλ αλάδνρν, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ 
απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε έρεη ν αλάδνρνο. 

 

Άπθπο 4ο 

Δπιβαπύνζειρ ηος Αναδόσος - Πληπωμή - Κπαηήζειρ 
 

 1.  Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη θάζε 1ε έσο 5ε ηνπ 
ηδίνπ κελφο σο αθνινχζσο: 

 
 α. Σν 85% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο ΣΔΘΑ (γηα ην ΔΚΟΔΜ), ζηα θάησζη 
ζηνηρεία Λνγαξηαζκνχ: 

 
  (1)  Αξ. Λνγαξηαζκνχ: 264259. 
 
  (2)  ΗΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259.  
 
  (3) Γηθαηνχρνο: Σακείν Δζληθήο Άκπλαο. Ζ θαηαβνιή ηνπ 

κηζζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαπάλσ ηξαπεδηθή απφδεημε, 
αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δίδεηαη απφ ηελ 6ε έσο ηε 10ε ηνπ επφκελνπ κήλα, ζηνλ 
αξκφδην Αμθφ πνπ ζα νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ην ΠΘ. 

 
 β.  Σν 15% ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο λα θαηαβάιιεηαη σο έζνδν ζε 

ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ ηνπ ΠΘ. 
 
 2.  Δπί ηνπ κηζζψκαηνο ππνινγίδνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο νη νπνίεο 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (3% γηα ραξηφζεκν θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% γηα ηνλ 
ΟΓΑ). Οη θξαηήζεηο απηέο ζα απνδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ΠΘ. 

 
 3.  Δπί ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ εηζπξάμεσλ (ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πιελ 

ΦΠΑ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηαηηκεκέλα πξντφληα 
θαπλνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πνζνζηφ 2%. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα απνδίδεη ζην ΠΘ, εληφο ηνπ δεχηεξνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ 
επφκελνπ κήλα, ην ππφςε πνζνζηφ επί ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Ζ 
απφδνζε ζα γίλεηαη κε βάζε θαηαζηάζεηο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο ζε 
αξκφδην Αμθφ πνπ ζα νξηζζεί πξνο ηνχην απφ ην ΠΘ, ζηηο νπνίεο ζα 
εκθαλίδνληαη εκεξνινγηαθά θαη θαηά ηακεηαθή κεραλή ηα εκεξήζηα δειηία θίλεζεο 
«Ε». Ζ Τπεξεζία ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αζθεί επί ησλ ππφςε θαηαζηάζεσλ 
δεηγκαηνιεπηηθφ ή θαζνιηθφ έιεγρν, δεηψληαο λα ηηο επηδεηρζνχλ ηα αλάινγα 
δειηία «Ε». 

 
 4. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ: 
 

 α. Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ 
Παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο Αλαδφρνπ. 
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 β.  Φφξνπο, δαζκνχο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε 
επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη 
ν πξνζθέξσλ, επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 
Άπθπο 5ο 

Αναπποζαπμογή Σιμών 
 

1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ 

ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξί αχμεζεο 
ησλ θάζε θχζεσλ δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ (εξαιπούνηαι οι ζςνηελεζηέρ ΦΠΑ) 
θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ. 

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

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

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

 

Άπθπο 6ο   
Δίδη και Σιμέρ Πώληζήρ ηοςρ 

 

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

          2.  Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γθζεο ηνπ ΠΘ: 

  α.  ηξνγγπινπνίεζεο ησλ ηηκψλ γηα ιφγνπο πξαθηηθήο 
δηεπθφιπλζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηηκή είδνπο 0,53 € ζα δχλαηαη λα 
δηακνξθσζεί ζηα 0,55 € ή αληίζηνηρα ηηκή είδνπο ζηα 1,02 € ζα δχλαηαη λα 
δηακνξθσζεί ζην 1 €). 

 

 β.  Πψιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη άιισλ εηδψλ, πιένλ ησλ εηδψλ 
πνπ αλαγξάθνληαη ζην Παξαξηήκαηα «Α» ηεο ζχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» απηήο. 

 
Άπθπο 7ο   

Κανόνερ Λειηοςπγίαρ Κςλικείος 

1. Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα self service. 

2. ην θπιηθείν ζα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο, ππνρξεσηηθά γηα 
φια ηα δηαηηζέκελα είδε, νη νπνίεο ζα αλήθνπλ ζηνλ αλάδνρν θαη αθνχ 
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πξνεγνπκέλσο έρνπλ ειεγρζεί φηη έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Ζ κε έθδνζε 
ηακεηαθήο απφδεημεο, απνηειεί ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε 
απηή ζα επηβάιινληαη αζξνηζηηθά νη θάησζη θπξψζεηο: 

  α.   Πξφζηηκν ην εηθνζαπιάζην ηεο αμίαο ηνπ είδνπο, πνπ πνπιήζεθε, 
ρσξίο απφδεημε. 

 β.   ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο πεξηζζφηεξεο απφ 
δπν (2) θνξέο, ζα γίλεηαη έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ αλάδνρνπ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, 
εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη ε παξάβαζε έγηλε ελ αγλνία ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, 
νπφηε απνπέκπεηαη ακέζσο ν ππάιιεινο πνπ ελέρεηαη. 

3. Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ αλάδνρνπ νθείιεη λα βξίζθεηαη πεξηνδηθά 
(δχν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα) ζηνπο ρψξνπο ησλ θπιηθείσλ ή φπνηε θιεζεί 
γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, αθελφο γηα λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ γηα 
λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ απηνχ θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, 
γηα νπνηαδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. 

4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νθείιεη: 
 α.   Να θέξεη εηδηθή ακθίεζε (νκνηφκνξθα ληπκέλν) θαη λα ηεξεί ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο (γάληηα, ζθνχθνπο, ιαβίδεο θ.ιπ.). 
 

 β. Να έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη 
ινηπέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 
λα πξνζθνκίδνληαη ζε θάζε γελφκελν έιεγρν. Σα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ    
αλάδνρν. 

 

 γ.    Θα νκηιεί ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη 
θάζε έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 

 

  δ. Να εθαξκφδεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηνλ COVID-19, 
ζχκθσλα κε ηηο έσο ηψξα εθδνζείζεο νδεγίεο ηνπ ΓΔΔΘΑ, ηνπ ΓΔ θαη ηνπ 
Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ). 

 

5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ θπιηθείνπ 
δηαηεξψληαο απηφ θαζαξφ θαη εππξεπή, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη κε απνδεκίσζε γηα 
ηηο θζνξέο θαη ηηο βιάβεο, πνπ πξνθιήζεθαλ ζε απηφ. 
 

6. Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ λα ππάξρνπλ εχθιεθηεο χιεο, 
ηπρεξά παηρλίδηα, ε ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ζφ-
ξπβν, θαζψο θαη νηηδήπνηε αληίθεηηαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ, παξαβαί-
λνληαο ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

7. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ν εθνδηαζκφο 
ηνπ ζε είδε πιήξεο, θαζ' φιεο ηεο εκέξεο θαη ψξεο (εξγάζηκεο θαη αξγίεο), 
ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίδεηαη ζηηο ψξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ηξαηφπεδν, 
ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζρέδην αζθάιεηάο ηνπ. 
 

8. Σηκνθαηάινγνη ησλ εηδψλ πνπ πσινχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη αλαξ-
ηεκέλνη ζε εκθαλή ζεκεία, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ, κε επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ. 
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9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πνηφηεηα ησλ εηδψλ πνπ πσινχληαη, ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 8ο  
Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ - Πποζωπικό ηελέσωζηρ Κςλικείων 

 

1. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο  
ηνπ ΠΘ ήηνη: 
 

ΖΜΔΡΔ 
ΔΒΓΟΜΑΓΟ 

ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΑΠΟ ΔΩ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΚΛΔΗΣΟ Σνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ζα 

είλαη αλνηθηφ απφ 14:00 έσο 20:00 

ΣΡΗΣΖ 08:00 20:00 - 

ΣΔΣΑΡΣΖ 14:00 20:00 - 

ΠΔΜΠΣΖ 08:00 20:00 - 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 09:30 14:00 - 

ΑΒΒΑΣΟ 10:00 16:00 Κιεηζηφ Ηνχιην θαη Αχγνπζην 

2. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ, δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή, 
θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη, πξέπεη λα έρεη έγθξηζε εηζφδνπ 
απφ ην Γ΄ /ΓΠ θαη ΣΤΠ/NRDC-GR/2ν Γξ. 

4. Σήξεζε ησλ πάζεο θχζεσο θαλφλσλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ. 

 

Άπθπο 9ο  
Ποιόηηηα Πποζθεπομένων Διδών - Έλεγσορ 

 

 1.  Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 

  α.   Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, λα      
δειψλεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πεξηγξαθή 
πνπ δφζεθε κε ηελ πξνζθνξά (ζχλζεζε, βάξνο, πιηθά θ.ιπ.) θαη ζχκθσλα 
πάληνηε κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
ΓΔ/ΓΔΜ. 

  β.    Ζ ρξεζηκνπνίεζε παξαγψγσλ - ππνθαηάζηαησλ απνηειεί 
βαζηθφ ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

  γ.   Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη          
πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά 
εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ ηνπνζέηεζεο 
ησλ). Δηδηθφηεξα γηα εππαζή είδε (π.ρ. ηξφθηκα), ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ απηψλ λα 
γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία. 

 
                   δ.     Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ λα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληα 
ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 
ΓΔ/ΓΔΜ θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΔΚ 1169/2011.  
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  ε.      Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο 
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε 
αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 

 

(1)  Μηθξνβηνινγηθφ. 
 

(2)  Υεκηθή αλάιπζε. 
 

(3)  Ηζηνινγηθή εμέηαζε. 
 

 ζη.   Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη λα είλαη ηξία (3) απφ θάζε 
είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο λα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ηνλ αλάδνρν ζα   
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηα νπνία είηε ζα θαηαβάιινληαη 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζην ΚΣ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πνζφ ζα εθπίπηεη απφ 
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εο ζχκβαζεο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 δ.     Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα 
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 

2. Έλεγσορ: 

 α.   Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πσινχκελα 
είδε (βάξνο πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν, έιεγρν ηηκψλ), ν 
νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, ζπλνδεία γηαηξνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο - παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 

 β.   Ζ αθξίβεηα ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά εηδψλ 
πψιεζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 
 γ.   Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζα ειέγρνπλ ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ ελ ιφγσ θπιηθείνπ. 
 
 δ.    Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ (πγεη-

νλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
 ε.    Ζ 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 
ην άξζξν 10, ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
  3. Οη απνδείμεηο ιηαληθήο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ 

λα δχλαηαη πεξηνδηθά, λα ειέγρνληαη δεηγκαηνιεπηηθά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Τπεξεζίαο, γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ ηηκψλ. 

 
Άπθπο 10ο   

Δπιβαπύνζειρ  αναδόσος 
 
           1.     Σνλ αλάδνρν επηβαξχλνπλ: 
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                   α.  Οη θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ 
ηακείσλ. 

      β. Όιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζε-
ζία γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, εξγαηηθέο εηζθνξέο, 
εξγαηηθά αηπρήκαηα θ.ιπ.), θαζψο θαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηηο εκέξεο 
αδείαο ή αζζέλεηάο ηνπ. 

                  γ. Κάζε δεκηά, θζνξά ή βιάβε, πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ 
ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 

          2.   Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο, πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εηζπξάηηεηαη 
απφ φζα ν αλάδνρνο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Δπίζεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν 
θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία, εηζπξάηηνληαη δηθαηψκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο 
ξήηξεο. 

Άπθπο 11ο  

Κήπςξη Αναδόσος ωρ Δκπηώηος - Ποινικέρ Ρήηπερ 
 

 1.    ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ζπλαθζεί, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 

 α.      Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 

(1) Δπαλαιακβαλφκελε έιιεηςε εηδψλ. 
 

(2) Πψιεζε κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ. 
 

(3) Πψιεζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 

(4) Με χπαξμε ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο,  ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή φζν θαη θαηά ηελ δηάζεζε ησλ εηδψλ. 
 

                     (5)   Με ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΠΘ 
ή φηαλ ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ, δελ είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη γηα δηάζεζε 
πξνο απηφ. 
 

                     (6) Με θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ γηα δηάζηεκα 2 κελψλ. επηβάιιεηαη: 

 

 (α)    Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 500 επξψ. 

 (β)   Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 

 (γ)    Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν 2.000 επξψ. 

 (δ)  Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
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 β.    Όζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε [κε ηνμηθέο θιπ. 
νπζίεο, αγαζά πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θ.α. (ΚΤΑ 121/03, ΦΔΚ 685/ΣΒ/30.5.03)],: 
επηβάιιεηαη: 

 
(1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 

 
(2) Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε. 

2.   Όηαλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά, νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 203 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα 
εθπηψηνπ), παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4412/16, θπξψζεηο. 
 

Άπθπο 12ο 
Δγγςήζειρ 

 

          Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο ζην ΠΘ, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο , ην χςνο ηεο νπνίαο ζα 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη ηηκή 
κηζζψκαηνο ζχκβαζεο x 30 κήλεο x 5%. Ζ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα 
επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν, κεηά ηελ εκπξφζεζκε απνρψξεζε απφ ην θπιηθείν, 
θαηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ ηπρφλ 
εθθξεκψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

Άπθπο 13ο  
Δξαιπέζειρ επιβολήρ κςπώζεων - Ανωηέπα Βία 

 
Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα 

βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ εηδψλ 
κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε αλσηέξαο βίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 204 ηνπ Ν. 4412/16. Ωο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: 

 
α.    Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
β.   Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ αλαδφρνπ, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
 
γ.     Πιεκκχξα. 
 
δ.    εηζκφο. 
 

 ε.     Πφιεκνο. 
 

ζη.   Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 
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Άπθπο 14ο  
Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 1. Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα εθρσξήζεη ζε ηξίην ηα δηθαηψκαηα 
ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. Ο ρψξνο, πνπ ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απφ ηνλ 
αλάδνρν, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. Απαγνξεχεηαη απφιπηα νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ηνπ ρψξνπ, νιηθή ή 
κεξηθή ππνκίζζσζε ηνπ, θαζψο θαη ε κε νπνηαδήπνηε ηξφπν, κε ή ρσξίο 
αληαιιάγκαηα, παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή. 

 2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε: 
 
 α. Γηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.4412/16 θαη ηεο ινηπήο   

Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ αζθάιεηα, πγηεηλή θαζψο θαη ηνλ 
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηξφθηκα. 

 
 β.  Καηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

(δηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξέο θ.ιπ.), εθηφο απφ πξνθαλή ζθάικαηα ή 
παξαδξνκέο. 

 
  γ.     πληάρζεθε ζε ηξία πξσηφηππα θαη κεηά ηελ αλάγλσζή ηεο, 

ππν-γξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ ηα πξσηφηππα απηά, ην έλα 
θξαηήζεθε απφ ην Γ΄/ΓΤΓΜ, ην ΠΘ θαη ην 3ν παξαιήθζεθε απφ ηνλ 
εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο θαη ππνγξάθεη ηελ παξνχζα θαη πνπ δήισζε 
ζπγρξφλσο φηη, ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. 

  
3. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 

ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ, 
ηειψλ θ.ιπ. (εμαηξνχληαη νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη, 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ζηε ηηκή θαη ζην ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ. 
 

4. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα       
ζχκβαζε, πνπ ζπλάδνπλ ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, ζηελ 
πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζηελ πάζεο θχζεο ηήξεζε ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο [πξνζσπηθνχ - ππξνπξνζηαζίαο (ππξαζθάιεηαο - ππξφζβεζεο) -
κεραλεκάησλ θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο - πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ - εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
απφ ην ηξαηφπεδν - απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θ.ιπ.] θαη ηήξεζε φισλ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε έλαληη ηνπ εθκηζζσηή. 
 

5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132 θαη 133 ηνπ Ν.4412/16 ή λα ιπζεί, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο (έθπησζε πξνκεζεπηή). 
 

6.   Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, κνλνκεξψο 
θαη αδεκίσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16, θαζψο θαη 
ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο ή νξηζηηθήο δηάιπζήο ηεο. 
 



Γ-13 

./. 

7.   Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε θαη ε, κε 
νηνλδήπνηε ηξφπν, παξαρψξεζε θπιηθείνπ ζε ηξίηνπο, κε νηνλδήπνηε ηχπν θαη 
κνξθή (γηα φκνηα ή παξαπιήζηα ρξήζε), ε πξφζιεςε ζπλεηαίξνπ, ε εθκεηάιιεπζε 
κέζσ ηξίηνπ θαη ε αιιαγή ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

              -Ο-                                                                                               -Ο- 
        ΔΚΜΙΘΩΣΗ                                                                                      ΑΝΑΓΟΥΟ 
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