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Έρνληαο ππόςε ηα θάησζη ζρεηηθά: 

           α. Σν Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη   
Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ»,(ΦΔΚ 251Α/70). 

 β. Σν Ν. 3310/05 (Α’30) «Πεξί Μέηξσλ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο 
Γηαθάλεηαο θαη ηελ Απνηξνπή Καηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε Γηαδηθαζία 
ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

 γ. Σν Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ Τπνρξεσηηθή 
Αλάξηεζε Νόκσλ θαη Πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθώλ, Γηνηθεηηθώλ θαη 
Απηνδηνίθεησλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν (Πξόγξακκα Γηαύγεηα) θαη Άιιεο 
Γηαηάμεηο». 

 δ. Σν Ν.3886/10 (ΦΔΚ 173/Α/30 επ 10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά 
ηε ζύλαςε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

 ε. Σν ΠΓ 394/16 (Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α΄ 266), 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 ζη.  Σνλ Ν.4412/16 (Α’147) «Πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 

 δ. Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Ψπραγσγίαο Μνλάδαο (ΣΔ 61-1) 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  
 

1. πλνπηηθό Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κέζσ Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο 
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ελ ζπλέρεηα πξνθνξηθή πιεηνδνζία, κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ θάιπςε ζέζεσο 
θνπξέα – θνκκσηή ζην ηξδν «ηγνύ Μηιηηάδε» (ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα), γηα δύν 
(2) έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο επηπιένλ ελόο (1) έηνπο κε ηε ζύκθσλε 
γλώκε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, έλαληη ζηαζεξνύ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, ζύκθσλα 
κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο παξνύζεο.  
     

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί από πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ 
(14) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην 
πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», «ΚΗΜΓΗ» (promitheus.gov.gr) θαη ζην army.gr. 
 

    3.  Γηεμαγσγή: 

   α. Σόπνο: ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ, Αγ. Αλδξένπ 1, Ν. Μάθξε 
Αηηηθήο 
   β. Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: Σεηάξηε 
10 Ινπι 19 θαη ώξα 09:00. 
   γ. Ηκεξνκελία Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ: Σετάρτη 10 Ιουλ 
19 και ώρα 09:30. 
 

ΑΔΑ: ΩΛ306-5ΘΜ
19REQ005176560 2019-06-26



 (Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη 
ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη εθπξόζεζκεο.) 

 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όζνη πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/16. 

           5. Ο Γηαγσληζκόο θαη ε ππόςε ζύκβαζε ζα γίλεη κε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ (δ), (ε) θαη (ζη) ζρεηηθώλ θαη εηδηθόηεξα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
αθνξνύλ ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ 
αλαιόγσο ζην ζθνπό θαη ηε θύζε ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
πνπ θαζνξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ηεο νπνίαο αλαπόζπαζην κέξνο 
απνηεινύλ ηα εμήο Παξαξηήκαηα: 
 
      «Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ πλνπηηθνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
      «Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ πλνπηηθνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

    «Γ» Τπόδεηγκα ΣΔΤΓ 
      «Γ» Πξνζρέδην ύκβαζεο 
 
 6. Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ όζνλ αθνξά ηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε θαη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα παξέρνληαη ζηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο από ην ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα/4ν Γξαθείν, Σειέθσλν 
Δπηθνηλσλίαο 2294073473, Τπεύζπλνο: Λγόο (ΠΒ) Γεξάζηκνο Παπαδάηνο, 
email: g.k.papadatos@army.gr, από 10:00 - 13:00 Γεπηέξα - Παξαζθεπή θαη 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
 
 7. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζην πξόγξακκα 
«ΓΙΑΤΓΔΙΑ», «ΚΗΜΓΗ» (promitheus.gov.gr) θαη ζην www.army.gr, 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 8. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, παξνπζία 
ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ, από ηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξνύζα. 
 
          9. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη από ην ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα/4ν 
Γξαθείν, εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
     
         10. Σν ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ, λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ηνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα 
πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνύλ ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν επηζπκνύλ λα 
δξαζηεξηνπνηεζνύλ. 
 

 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Λγόο (ΠΒ) Γεξάζηκνο Παπαδάηνο  
            Γληήο 4νπ Γξ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
 «Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ πλνπηηθνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
 «Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ πλνπηηθνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
 «Γ» Τπόδεηγκα ΣΔΤΓ 
 «Γ» Πξνζρέδην ύκβαζεο 
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΘΔΔΧ 

ΚΟΤΡΔΑ  – ΚΟΜΜΧΣΗ ΣΟ ΣΡΓΟ «ΣΓΟΤ ΜΙΛΣΙΑΓΗ» (ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ). 
 

 
Άξζξν 1ν 

Δηθαηνύκελνη πκκεηνρήο 
 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όζνη πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

2. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ε λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα 
είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ε εκπνξηθά κεηξώα θαη λα 
πξνζθνκίζνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. 
 

Άξζξν 2ν 
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 
 1. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 
έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη από ηελ δηαθήξπμε απηή 
(Σεηάξηε 10 09:00 Ινπι 19). Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο είλαη εθπξόζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη ή 
εθόζνλ παξαιεθζνύλ δε ζα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο. Η 
δεκόζηα απνζθξάγηζε ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 10 09:30 Ινπι 19 ζην ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ ή όπνηε απνθαζηζζεί κε λέα πξόζθιεζε.   
 

2.     Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο 
ηξόπνπο:  

 
  α.  Καηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζώπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 

ηνπο ή κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ζηελ έδξα ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
(Αγίνπ Αλδξένπ 1, Νέα Μάθξε Αηηηθήο).  
 

    β.  Απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό 
ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ ιακβάλνληαο απόδεημε παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε 
όκσο πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνζεζκία 
ππνβνιήο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 
  3.    Γε ζα ιεθζνύλ ππόςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά από ηελ 
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ 

 
 
 
 

    ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΧΛΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ν ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάθξε, 26 Ινπλ 19 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2019  
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έθζαζαλ ζην πξννξηζκό ηνπο έγθαηξα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή (ΓΤΒ) θαη ην ΚΑΑΤ 
ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ νπδεκία επζύλε θέξνπλ γηα ηε κε εκπξόζεζκε παξαιαβή ηεο 
πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. 
 
 4. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζύκθσλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα ζην (ζη) ζρεηηθό θαη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο, ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκό (KAAY AΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ). 
 
 5. Ο εληαίνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη: μερσξηζηνύο 
ζθξαγηζκέλνπο θάθεινπο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» θαη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
 6. Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, θαζώο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 92, 93 θαη 
94 ηνπ Ν.4412/16 πνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη 
λα γίλεη ζε επόκελν ζηάδην ε θαηαθύξσζε, πξέπεη λα θέξνπλ θαη απηνί εμσηεξηθώο 
ηηο ίδηεο ελδείμεηο κε ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 
 
 7. Ο εληαίνο θάθεινο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη: 
               
  α. Σελ Δπσλπκία θαη ηε Γηεύζπλζε ηνπ Πξνζθέξνληνο ή ηηο Δπσλπκίεο 
θαη ηηο Γηεπζύλζεηο ησλ εηαηξεηώλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 
 
  β. Σνλ Απνδέθηε: 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ 
ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ/4ο Γραθείο 

Αγίοσ Ανδρέα 1, Νέα Μάκρη Αηηικής, T.K. 19 005 
Υπεύθσνος: Λγός (ΠΒ) Γεράζιμος Παπαδάηος 

 
  γ. Σηο ελδείμεηο: 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ : 
«ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΘΕΕΧ 

ΚΟΤΡΕΑ - ΚΟΜΜΧΣΗ ΣΟ ΣΡΔΟ «ΣΓΟΤ ΜΙΛΣΙΑΔΗ» (ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ) 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ. 6/2019 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: «10 ΙΟΤΛ 2019» 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: (6/2019) 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
  8. Οη θάθεινη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ» θαη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  
 
  9. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
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       α. Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηώζεηο ή 
πζηεξόγξαθα, κεζόζηηρα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο, ζπληκήζεηο, πξνζζήθεο, 
δηνξζώζεηο θ.ά., πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία όξνπο, ηηκέο ή ηελ 
ηαπηόηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ. 
 
       β. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
ηνπνζεηνύληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, κόλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο (ηηκέο), λα αλαγξάθνπλ ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο θαζαξά, νινγξάθσο 
θαη αξηζκεηηθά. 
 
       γ. Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο. 
 
  10. ε πεξίπησζε αλάγθεο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ, ην ζρεηηθό αίηεκα 
ππνβάιιεηαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην 
αξγόηεξν εληόο επηά (7) εκεξώλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
πξνζθνξώλ. Οη νθεηιόκελεο δηεπθξηλήζεηο ζα παξαζρεζνύλ από ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο ηεζζάξσλ (4) εκεξώλ πξηλ από ηελ πξνζεζκία πνπ έρεη 
νξηζζεί γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 
121 παξ. 5α ηνπ Ν.4412/16, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη εθόζνλ έρνπλ 
παξαζρεζεί έγθαηξα θαη έγθπξα ηα σο άλσ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 
 
  11. Δπηζεκαίλεηαη όηη, απνηειεί επζύλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ παξαιήπηε 
ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο. Καλέλαο ππνςήθηνο 
δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 
κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνύινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη παξερόκελεο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δηεπθξηλίζεηο δελ 
ζα ηξνπνπνηνύλ νπζησδώο ην πεξηερόκελν ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  12. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, 
δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνύζεηο όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ 
πξνζθνξώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

Άξζξν 3ν 
Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ 

 
  1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, από 
ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ.  
 
  2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

Άξζξν 4ν 

Αληηπξνζθνξέο 
 

  ηνλ δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο (άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/16) 
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Άξζξν 5ν 

Πξνζόληα θαη Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  
 
  1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ, έρνπλ όζνη πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/16 θαη αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή 
κε ην αληηθείκελν (θνπξέα - θνκκσηή), όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξνύζα 
δηαθήξπμε. 
 
  2. Όζνη από ηνπο δηθαηνύκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην 
δηαγσληζκό, πξέπεη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν 
κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ»,  ηνπνζεηνύληαη όια ηα 
δεηνύκελα από ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο (ππεύζπλεο δειώζεηο) θαη ην 
άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16, όπσο:  
 
   α. Τπεύζπλεο δειώζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηηο νπνίεο δειώλνπλ όηη:  
 
         (1) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκό.          
 
    (2) Η επηρείξεζε ή ν/ε ηδηώηεο είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε 
ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ελ γέλεη 
πξνο ην Γεκόζην ηνκέα. 
 
    (3) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ 
παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηελ ππεξεζία. 
 
        (4) Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο όπσο θαη ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ δηαγσληζκό θαη ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ πιήξσο 
θαη αλεπηθύιαθηα.  
 
            (5) Γελ βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 
θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ 
λα απνθιεηζζνύλ. 
 
    (6)  Πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ 
θαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  Παξαηήξεζε: ΟΙ αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο θέξνπλ εκεξνκελία 
εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 
 
      β. Δπηθπξσκέλν Φ/Α ηνπ πηπρίνπ θνκκσηηθήο/θνπξέα 
αλαγλσξηζκέλνπ από ην Διιεληθό Κξάηνο. 
 
      γ. Πηζηνπνηεηηθό όηη ε επηρείξεζε είλαη γξακκέλε ζην Μεηξών ηνπ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηήξηνπ. 
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      δ. Δπηθπξσκέλν Φ/Α ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο 
επαγγέικαηνο θνπξέα - θνκκσηή από ηελ αξκόδηα ππεξεζία. 
 
      ε. Πξαθηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπν ηνπο. 
 
      ζη. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή 
ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 
 
      δ. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ησλ 
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ απνδεηθλύεη ηε κε ζπλδξνκή ησλ ππνρξεσηηθώλ ιόγσλ 
απνθιεηζκνύ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 73, παξ 1,2 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, 
όπσο ππνδείγκαηνο ζην παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλίδεηαη 
όηη ην ππόςε έληππν δελ απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο ησλ θαηά λόκν ππόρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. 
 

Άξζξν 6ν 

Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 
 

1. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, παξαιακβάλεη ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο 
πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ θαη ελεξγεί ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην 
άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 
 

2. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ειέγρεη θαη’ αξρήλ 
ηελ εκπξόζεζκε θαηάζεζε ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξάο θαη απνθιείεη όζνπο είλαη 
εθπξόζεζκνη, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη όινπο ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο, θαζώο 
θαη ηνπο πεξηερόκελνπο ζε απηνύο ππνθαθέινπο. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο 
θάθεινο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο. Σν 
αξκόδην όξγαλν θαηαρσξεί  όζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζώο θαη ηα 
ππνβιεζέληα απηώλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηώλ ζε 
πξαθηηθό. 
 

3. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ειέγρεη ηνλ ππνθάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ 
πκκεηνρήο γηα θάζε έλαλ ππνςήθην, εμεηάδνληαο ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ θαη 
ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ. 
 

4. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν θαη ηνπνζεηνύληαη ζε 
έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ην ίδην όξγαλν 
θαη θπιάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ 
νξίδεηαη από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Οη ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνθιείζζεθαλ θαηά ηα αλσηέξσ, παξακέλνπλ 
ζθξαγηζκέλνη θαη θπιάζζνληαη κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ή 
παξαδίδνληαη πξνο θύιαμε ζην θνξέα δηελεξγείαο, εσζόηνπ παξέιζεη ε ζρεηηθή 
πξνζεζκία ή ελδερνκέλσο νη απνθιεηζζέληεο δειώζνπλ εγγξάθσο, όηη 
παξαηηνύληαη ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ πξαθηηθώλ. Αλ νη 
απνθιεηζζέληεο δειώζνπλ όηη ζα πξνζβάινπλ ην ζρεηηθό πξαθηηθό, νη ελ ιόγσ 
θάθεινη θξαηνύληαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνδεηθηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
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5. ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

ππνςεθίνπο, πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο είλαη απνδεθηά. Οη θαηά ηα αλσηέξσ 
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ, 
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη από ηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο ή ηελ εηδηθή πξόζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκώλ. Οη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ελ ζπλερεία αμηνινγνύληαη. 
 

6. Μεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα αθνινπζήζεη 
πξνθνξηθή πιεηνδνζία ησλ πξνζθεξόλησλ, ελώπησλ ηεο επηηξνπήο, γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηειηθνύ κηζζώκαηνο. Η κεηνδνζία ζα γίλεηαη ζε αθεξαηεο 
κνλάδεο, αλά δέθα (10) επξώ ή αθέξαην πνιιαπιάζην απηνύ. 
 

7. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη 
ηεο πξνθνξηθήο πιεηνδνζίαο γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ κηζζώκαηνο, ε 
επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε κε ζύληαμε πξαθηηθνύ. 
 
   8.   Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 
εγγξάθσο  ηνλ  πξνζθέξνληα,  ζηνλ  νπνίν  πξόθεηηαη  λα  γίλεη  ε  θαηαθύξσζε 
 («πξνζσξηλό αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
ζε απηόλ, ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/14 (Α' 74) όισλ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 
 
      α. Σα θπζηθά πξόζσπα:  
  
       (1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 
60/2007, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 
ρξενθνπίαο.   
    
       (2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε 
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ζηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θύξηαο θαη επηθνπξηθήο [γηα όινπο ηνπο 
αζθαιηζηηθνύο θνξείο πνπ δειώζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά – δήισζε ηνπ άξζξνπ 5, 
παξ. 1β(3)(β)] θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο (σο πξνο ηελ 
θεληξηθή δηνίθεζε). (ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό).         
 
      β. Σα λνκηθά πξόζσπα:         
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       (1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 
60/2007, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 
ρξενθνπίαο.   
    
       (2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε 
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ζηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θύξηαο θαη επηθνπξηθήο [γηα όινπο ηνπο 
αζθαιηζηηθνύο θνξείο πνπ δειώζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά – δήισζε ηνπ άξζξνπ 5, 
παξ. 1β(3)(β)] θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο (σο πξνο ηελ 
θεληξηθή δηνίθεζε). (ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό).         
 
       (3) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 1, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία 
έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή 
ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά  λνκηθά πξόζσπα). 
 

  9.   Αλ δελ πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλό 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξώζεη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ. 
 

10. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη 
κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε 
ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 
απόθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηα άξζξα 91 θαη 106 ηνπ Ν.4412/16. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, επηθπξώλνληαη κε 
ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 105. 
 
  11.   Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα 
έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ 
Ν.4412/2016, ή (εθόζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 80 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ 
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πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηόο δελ πξνζθνκίδεη έλα  
ή πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνύληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νύησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο 
από ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνύληαη από απηέο, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη. 
 

Άξζξν 7ν 

Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Δηαγσληζκνύ 
  

1.  Σν αξκόδην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ 
όξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε 
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο είηε ηελ καηαίσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ. Αλαιπηηθά όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 
103 θαη 105 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   2. ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θξηζνύλ 
αζύκθνξα γηα ηελ ππεξεζία ν δηαγσληζκόο ζα επαλαιεθζεί ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 8ν 

Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο - Αλάζεζεο – Καηάξηηζε ύκβαζεο 
 
 1. ηνλ πιεηνδόηε, ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθύξσζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  
 
    α. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθύξσζεο. 
 
    β. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
     
 2. Ο ελδηαθεξόκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο 
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ 
αλσηέξσ αλαθνίλσζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 
Άξζξν 9ν 

Εγγπήζεηο 
 
 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζην ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα 
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16, «εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο». Σν 
πνζό ηεο εγγπήζεσο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5%, επί ησλ ζπλνιηθώλ 
κηζζσκάησλ ησλ δπν (2) εηώλ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, όπσο απηό ζα 
δηακνξθσζεί κεηά ηελ πξνθνξηθή πιεηνδνζία θαη ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε.  
 
 2. Η επηζηξνθή ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ κηζζίνπ από ηα ζηξαηόπεδα θαη ηε ζύληαμε ηνπ 
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πξνβιεπνκέλνπ πξσηνθόιινπ θαη αθνύ εθπιεξσζεί ε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη 
θάζε ηπρόλ άιιε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαη εθθξεκόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. Η 
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο, όπσο απηή εηδηθόηεξα νξίδεη. 
  

Άξζξν 10ν 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Εθπηώηνπ – Κπξώζεηο – Εμαηξέζεηο 
 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδόηεο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, 
θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 
όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ 
αξκόδηνπ Τπνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, ύζηεξα 
από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. 
  
 2. ηνλ πιεηνδόηε, πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, 
αλάζεζε ή ζύκβαζε, επηβάιινληαη θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 
8 ησλ Δηδηθώλ Όξσλ, ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β».  
 

 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή 
αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε, όηαλ: 

  α. Η ζύκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ν αλάδνρνο δελ απαζρνιήζεθε κε 
επζύλε ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο.  

  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο θαηά ην άξζξν 204 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 11ν 

Ελζηάζεηο - Πξνζθπγέο 
 
 1. Η ηπρόλ θαηαηεζείζα έλζηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην 
πξνβιεπόκελν εθ ηνπ Νόκνπ παξάβνιν δεκνζίνπ ηακείνπ, ύςνπο 1% επί ηεο 
εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 
  
 2. Οη ελ ιόγσ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(ΓΤΒ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16.  
 
 

Άξζξν 12ν 

Εκπηζηεπηηθόηεηα 
 
  Ο Αλάδνρνο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, νθείιεη λα 
ηεξεί απόξξεηεο νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη 
ζε απηόλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα αλαιάβεη. 
  

Άξζξν 13ν 

Λνηπέο Δηαηάμεηο 
 

1.  Η παξνύζα δηαθήξπμε θαη ε ύκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε 
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απηή, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά από ην Διιεληθό Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ Διιεληθώλ 
Γηθαζηεξίσλ. 
 

2. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4412/16 θαη νη δηαηάμεηο, όπσο έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη 
ζπκπιεξσζεί, ησλ ζρεηηθώλ κε ηηο πξνκήζεηεο λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 
θαη ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ παξνύζα 
δηαθήξπμε, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη όηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό 
θαη δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ άγλνηά ηνπο. 
 

3. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ην 
δηαγσληζκό αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε 
ησλ όξσλ πξνζθνξάο θαη εθηέιεζεο αληίζηνηρα. 

 

4. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, κνλνκεξώο θαη 
αδεκίσο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16, θαζώο θαη 
ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο, ή νξηζηηθήο δηάιπζήο 
ηεο. 
 

5. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από 
ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμύ απηνύ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 14ν 

Δεκνζηόηεηα 
 
     Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπηεί ζην πξόγξακκα 
«ΓΙΑΤΓΔΙΑ», «ΚΗΜΓΗ» (promitheus.gov.gr) θαη ζην www.army.gr ζύκθσλα κε 
ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 

 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Λγόο (ΠΒ) Γεξάζηκνο Παπαδάηνο  
            Γληήο 4νπ Γξ  
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ 

ΘΔΔΧ ΚΟΤΡΔΑ - ΚΟΜΜΧΣΗ ΣΟ ΣΡΓΟ «ΣΓΟΤ ΜΙΛΣΙΑΓΗ»  
(ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ)  

 
 
Άξζξν 1ν 

Πεξηγξαθή – Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 
  
        1.   Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ θάιπςε ζέζεσο θνπξέα-
θνκκσηή γηα ην ηξδν «ηγνπ Μηιηηάδε» (ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα). Η θάιπςε ζα 
δηελεξγεζεί κε ζπλνπηηθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ κε 
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη ελ ζπλέρεηα πξνθνξηθή πιεηνδνζία, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πςειόηεξε ηηκή, ε νπνία ζα πξνζθεξζεί σο κεληαίν κίζζσκα 
θαη ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζύκθσλα κε 
ηα θαζνξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 394/96 θαη ηνπ Ν.4412/16. Ο 
ελδηαθεξόκελνο λα εθιάβεη σο ηηκή εθθίλεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην νπνίν ζα 
απνδίδεηαη σο κίζζσκα ηνπ ρώξνπ ην πνζό ησλ εθαηόλ επξώ (100,00€). 
 
 2. Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ (θνκκσηεξίνπ) ζα έρεη ηε κνξθή ηεο 
κίζζσζεο ρώξνπ. 
 

3. Η ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ δελ είλαη επηηξεπηή. 
 

Άξζξν 2ν 
Υξνληθή Δηάξθεηα ύκβαζεο 

 
 Η θάιπςε ηεο ζέζεο ζα είλαη δηάξθεηαο δύν (2) εηώλ κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
επηπιένλ ελόο (1) έηνπο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Αξρίδεη από 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ ηεξνύληαη ζ’ όιε ηε δηάξθεηα 
απαξέγθιηηα νη ζπκθσλεζέληεο όξνη. 
 

Άξζξν 3ν 
Παξερόκελεο Επθνιίεο 

 
 1. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ θνκκσηή/ηξηα ρσξίο νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε είλαη: 
 
  α. Ηιεθηξηθό Ρεύκα 
 
  β. Νεξό 
 

 
 
 
 

    ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΧΛΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ν ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάθξε, 26 Ινπλ 19 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B» ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2019  
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  γ.  Γίθηπν ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο 
 

Άξζξν 4ν 
Ωξάξην Εξγαζίαο 

 
 1.    Ο/Η πιεηνδόηεο/ηξηα ππνρξενύηαη λα πξνζέξρεηαη ζην ρώξν εξγαζίαο 
ηνπ, ηηο θάησζη ώξεο:  
 
                 α. Υεηκεξηλή πεξίνδν: άββαην: 10:00 - 13:00 
 
                 β. Θεξηλή πεξίνδν:  Γεπηέξα έσο άββαην: 10:00 - 13:00  
        17:00 - 20:00 
 
 2.  Η ζεξηλή πεξίνδνο δηαξθεί από ηνπο κήλεο Μάην (άλνηγκα ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. 
Αλδξέα) έσο θαη επηέκβξην (θιείζηκν ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα), ελώ ε ρεηκεξηλή 
από Οθηώβξην έσο θαη Απξίιην θάζε έηνπο.      
   
 3.  Σν θνκκσηήξην ζα παξακέλεη θιεηζηό ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο: 
 
                 α. Όηαλ είλαη θιεηζηό ην ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα γηα παξαζεξηζηέο – 
επηζθέπηεο. 
 
                 β. Σε θελή εκέξα αλάκεζα ζηηο παξαζεξηζηηθέο ζεηξέο πνπ δελ 
ππάξρνπλ παξαζεξηζηέο - επηζθέπηεο ζην Κέληξν. 
    

Άξζξν 5ν 
Υξεζηκνπνίεζε Υώξσλ Εγθαηαζηάζεσλ θαη Εμνπιηζκνύ 

 
 1. Ο εμνπιηζκόο ησλ παξαδηδόκελσλ ρώξσλ ζηνλ θνκκσηή/ηξηα αλήθεη 
ζην ΚΑΑΤ Aγ. Αλδξέα, ε δε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο από ηνλ πιεηνδόηε δελ 
δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα θηήζεο, θπξηόηεηαο, θαηνρήο, λνκήο πέξα από ηα 
ζπκθσλεζέληα. Με ηε ιήμε δε ηεο ζύκβαζεο ν πιεηνδόηεο νθείιεη λα παξαδώζεη 
ρώξνπο θαη εμνπιηζκό ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε κε βάζε θαη ηα 
πξσηόθνιια παξαιαβήο. 
 
 2. Ο πιεηνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηαξξύζκηζε 
ζηνπο ρώξνπο εθηόο εάλ πξνεγνπκέλσο δνζεί γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΚΑΑΤ Aγ. 
Αλδξέα. 
 
 3. Γηα νπνηαδήπνηε κείσζε, αθαίξεζε ή άιιε κεηαβνιή ηνπ βαζηθνύ 
αξρηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΚΑΑΤ Aγ. Αλδξέα. 
 
  4. Δάλ ν πιεηνδόηεο επηζπκεί λα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα ζε πξνζζήθεο ή 
βειηηώζεηο ησλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε 
ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ παξαζεξηζηώλ νθείιεη λα δεηήζεη έγγξαθε 
έγθξηζε ηνπ ΚΑΑΤ Aγ. Αλδξέα. Κάζε πξνζζήθε ή βειηίσζε ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ ρώξσλ παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ Κέληξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζύκβαζεο θαη δελ δηθαηνύηαη θακίαο απνδεκίσζεο.  
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 5. Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ θηηξηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη λα θξνληίδεη γηα ηε 
ζπληήξεζε απηνύ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. ηνλ όξν «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη πάζεο θύζεσο επηζθεπέο ή αληηθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ ιόγσ βιάβεο ή 
αρξήζηεπζήο ηνπο πνπ νθείινληαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζε πξάμεηο ή παξαιήςεηο 
ηνπ αλαδόρνπ (κε θπζηνινγηθή θζνξά). 
 
 6. Οη θζνξέο ζα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ θπζηνινγηθέο ή κε θπζηνινγηθέο θαηά 
δίθαηε θξίζε από επηηξνπή ηνπ Κέληξνπ θαη ζα ηίζεληαη ππό ηελ θξίζε ηεο ΓΤΒ, ε 
όπνηα ζα απνθαίλεηαη νξηζηηθά. 
 
 7. Η αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζην Κέληξν, ιόγσ 
θπζηνινγηθήο θζνξάο, όπσο θαη ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, σο 
θαη ηνπ ειεθηξηθνύ θαη απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ βαξύλεη ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 8. Ο πιεηνδόηεο επίζεο ππνρξενύηαη ζηελ ηήξεζε ηεο πιήξνπο θαη 
απόιπηεο θαζαξηόηεηαο όισλ ησλ ρώξσλ, νη νπνίνη ζα ειέγρνληαη από αξκόδηα 
όξγαλα ηεο ππεξεζίαο. 
 
 9. Ο αλάδνρνο δύλαηαη λα παξέρεη κνπζηθή κε ερνζύζηεκα, ρακειήο 
έληαζεο θαη λόκηκν ζεκαηνιόγην πνπ ζπλάδεη κε ην ρώξν ζε ζπλελλόεζε  κε ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 10. Θα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο ππνρξεσηηθά γηα όια ηα 
δηαηηζέκελα είδε, ε νπνία ζα αλήθεη ζην κηζζσηή θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη 
ειεγρζεί θαη δεισζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. Η κε έθδνζε ηακεηαθήο απόδεημεο, 
απνηειεί ιόγν επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
 
 11. Σν ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα επζύο κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο από ηνλ αλάδνρν 
ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηελ ΓΟΤ γηα ηελ εληόο ηνπ Κέληξνπ έλαξμε θαη 
άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ, ώζηε λα δηελεξγνύληαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο ΓΟΤ ή ηνπ ΓΟΔ, ιεηηνπξγνπζώλ ησλ εθκεηαιιεύζεσλ, ηπρόλ 
θνξνινγηθνί έιεγρνη θαη εληόο ησλ ηξδσλ. Παξόκνηνη έιεγρνη ζα δηελεξγνύληαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (από έλαξμε κέρξη ιήμεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο) από 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 12. Ο πιεηνδόηεο επίζεο ππνρξενύηαη λα εγθαηαζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία 
ζπζθεπή ηύπνπ POS γηα πιεξσκή κε θάξηα. (Σπρόλ έμνδα αλαγθαίαο ππνδνκήο 
θαη παξνρήο INTERNET γηα ιεηηνπξγία ησλ POS βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν). 
 
 13. Οη απνδείμεηο ιηαληθήο ηνπ αλαδόρνπ ζα δύλαηαη πεξηνδηθά λα ειέγρνληαη 
δεηγκαηνιεπηηθά από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηνλ έιεγρν ηήξεζεο 
ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηηκώλ. 
 

Άξζξν 6ν 
Τπνρξεώζεηο Πιεηνδόηε 

 
 1. Ο πιεηνδόηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα ππεθκίζζσζεο ή πξόζιεςε 
ζπλεηαίξνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο. 
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 2. Η πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε 
κε ηα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ζηελ αγνξά θαζώο επίζεο θαη ε όιε ιεηηνπξγία λα 
δηέπεηαη από ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αηζζεηηθήο. 
 
 

Άξζξν 7ν 
Κξαηήζεηο – Έμνδα - Σηκέο 

 
 1. Ο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνζηνινγεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε 
ηηο αθόινπζεο ηηκέο: 
 
  α. Αλδξηθό θνύξεκα: 5 επξώ θαη ζα θαηαβάιιεηαη από ηνπο 
εμππεξεηνύκελνπο κε ηελ επίδνζε απόδεημεο από ηακεηαθή κεραλή. 
 
  β. Γπλαηθείν θνύξεκα – Υηέληζκα: 6 επξώ θαη ζα θαηαβάιιεηαη από ηηο 
εμππεξεηνύκελεο κε ηελ επίδνζε απόδεημεο από ηακεηαθή κεραλή. 
 
  γ. Γπλαηθεία βαθή – Αληαύγεηεο: 15 επξώ θαη ζα θαηαβάιιεηαη από ηνπο 
εμππεξεηνύκελνπο κε ηελ επίδνζε απόδεημεο από ηακεηαθή κεραλή. 
 
  δ. Παηδηθό θνύξεκα: 4 επξώ θαη ζα θαηαβάιιεηαη από ηνπο 
εμππεξεηνύκελνπο κε ηελ επίδνζε απόδεημεο από ηακεηαθή κεραλή. 
 
  ε. Κνύξεκα νπιηηώλ: 2 επξώ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ/ζηελ 
θνκκσηή/ηξηα από ηε δηαρείξηζε ΚΦΜ ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα ζην ηέινο θάζε κήλα 
κε ππνβνιή ησλ ππνγεγξακκέλσλ θαηαζηάζεσλ κε ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ 
νπιηηώλ νη νπνίνη θνπξεύηεθαλ. Ο/Η θνκκσηήο/ηξηα ππνρξενύηαη ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα εθδώζεη απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ζηελ νπνία 
ζα επηβάιινληαη θξαηήζεηο 14,15816% θαη όπνπ απαηηείηαη, παξαθξάηεζε Φόξνπ 
Δηζνδήκαηνο 8%. Η αλάιπζε ησλ θξαηήζεσλ (14,15816%) δηακνξθώλεηαη σο 
εμήο: 
 
   (1) Τπέξ Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ (ΜΣ): 4,00% 
   (2) Τπέξ Υαξηνζήκνπ:    0,0818% 
               (3) Τπέξ ΟΓΑ/ Υαξηνζήκνπ:   0,01636% 
   (4) ΔΚΟΔΜ:     8,00% 
   (5) ΒΑΜ:      2,00% 
   (6) Τπέξ Α.Δ.Π.Π.    0,06% 
 
 2. Σα πιηθά ηνπ θνκκσηεξίνπ (αλαιώζηκα - βαθέο) ζα επηβαξύλνπλ ηνπο 
πειάηεο, ελώ γηα ηνπο νπιίηεο ζα ηα ρνξεγεί ε ππεξεζία. Ο ηηκνθαηάινγνο ησλ 
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη όηη ηα «πιηθά ηνπ θνκκσηεξίνπ (αλαιώζηκα - 
βαθέο) επηβαξύλνπλ ηνπο πειάηεο» ζα αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν εληόο ηνπ 
εθάζηνηε ρώξνπ, κε ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ. 
 
 3. Γηθαηνύκελνη εμππεξέηεζεο είλαη κόλν ην αλδξηθό θαη γπλαηθείν 
πξνζσπηθό ηνπ ηξδνπ «ηγνπ Μηιηηάδε», θαζώο θαη νη επηζθέπηεο- 
παξαζεξηζηέο ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα. 
 
 4. Οη θιεξσηνί νπιίηεο ηνπ ηξδνπ «ηγνπ Μηιηηάδε» (ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα) 
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κπνξνύλ λα θνπξεύνληαη ηόζν ηελ ρεηκεξηλή όζν θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαηόπηλ 
έγθξηζεο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ Κέληξνπ. 
 
 5. Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ΣΕΘΑ πνπ 
ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδαο, κε αξηζκό IBAN: GR66 0100 0240 0000 
0000 0264 259, Δηθαηνύρνο: Tακείν Εζληθήο Άκπλαο) κεληαία κέρξη 5 κέξεο 
από ηε ιήμε θάζε κήλα. Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο γηα ηνλ κήλα Ινύλην ζα 
είλαη όιν ην πνζό πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ θαηαθύξσζε θαη ηε ζύκβαζε. 
Η απόδνζε ηνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε εκέξεο από ηελ έλαξμε 
ηνπ επόκελνπ κήλα, πρ. γηα ην κήλα Ινύλην κέρξη 05 Ινπιίνπ θ.ν.θ. 
 
 6. ηνηρεία αηηηνινγίαο θαηάζεζεο: Oλνκαηεπώλπκν/επσλπκία κηζζσηή, 
κίζζην, κήλαο (ή πεξίνδνο) αλαθνξάο ηνπ κηζζώκαηνο. 
 
 7. Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 
απόδεημε θαηάζεζεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα απνζηέιιεηαη ζηε Γηαρείξηζε Ιδίσλ 
Πόξσλ ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, εληόο πελζεκέξνπ από ηελ έθδνζε ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν 
Τπνρξεώζεηο - Κήξπμε Μηζζσηνύ σο Έθπησηνπ - Κπξώζεηο- Δηαηηεζίεο 

 
 1. Σν ζηξαηόπεδν δύλαηαη λα ιάβεη δηάθνξα κέηξα, κεηά από δηαπίζησζε 
όηη ν αλάδνρνο δελ εθπιεξώλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από 
ηε ζύκβαζε θαη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη άπηνληαη αθόκε θαη ηεο κε 
έθδνζεο απόδεημεο από ηακεηαθή κεραλή ζε δηθαηνύρν ή ηεο αλάξηεζεο ησλ ηηκώλ 
ζε εκθαλέο ζεκείν εληόο ηνπ εθάζηνπ ρώξνπ. 
 
 2. Σα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη ην ζηξαηόπεδν είλαη ηα  παξαθάησ:  
   
   α. Γηα πξώηε θνξά ζε έγγξαθε παξαηήξεζε – επίπιεμε.  
 
   β. ε πεξίπησζε δεύηεξεο ππνηξνπήο ηνπ ίδηνπ παξαπηώκαηνο, 
λα επηβάιιεη πξόζηηκν 150,00€.  
 
   γ. ηε επόκελε ππνηξνπή ηνπ ίδηνπ παξαπηώκαηνο, λα 
επηβάιιεη πξόζηηκν 300,00€.  
 
   δ.  ηελ επόκελε ηνπ ίδηνπ παξαπηώκαηνο, λα θεξύζζεηαη 
έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ. 
   
 3. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο 
πέξαλ ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ 
κήλα, ζπλεπάγεηαη έλαξμε δηαδηθαζηώλ θήξπμεο αλάδνρνπ έθπησηνπ θαη 
έλαξμε δηαδηθαζηώλ έμσζεο ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην θαη  άκεζε ιύζε ηεο 
ζύκβαζεο. 
 
 4. Σα πξόζηηκα όηαλ επηβάιινληαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζηε 
δηαρείξηζε ΚΦΜ ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, έλαληη ηζόπνζεο δηπιόηππεο απόδεημεο 
(ΓΟΙ/20)  
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 5. Γελ επηβάιινληαη θπξώζεηο ζηνλ αλάδνρν όηαλ δηαπηζησζεί όηη 
ζπληξέρεη πεξίπησζε αλώηεξεο βίαο (θαη δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 
ππαηηηόηεηα ηνπ αλάδνρνπ). Χο πεξηπηώζεηο αλώηεξεο βίαο αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά νη αθόινπζεο : 
 
   α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηώλ. 
   β. Ππξθαγηάο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 
   γ. Πιεκκύξα 
   δ. εηζκόο   
   ε. Πόιεκνο 
   ζη. Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή βιάβεο ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ επηδξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ.  
 
  (Σα παξαπάλσ γεγνλόηα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ εγγξάθσο ζηελ 
ππεξεζία κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 
εθδήισζή ηνπο, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαξθνύλ ζα πξέπεη ν κηζζσηήο λα 
αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ηνπο θαη λα 
βεβαησζνύλ από ηελ αξκόδηα αξρή.)  
 
 6. Η δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ από ιόγνπο αλώηεξεο βίαο 
δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αλάδνρν λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ηελ ζηξαηησηηθή 
ππεξεζία. 
 
 7. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα ππεθκίζζσζεο ή πξόζιεςε 
ζπλεηαίξνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εθηόο αλ ππάξρεη πξνο ηνύην γξαπηή 
έγθξηζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ. 
 
 8. ε πεξίπησζε λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ αλάδνρνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο κίζζσζεο ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ιπκέλε, ην θνκκσηήξην πεξηέρεηαη απηόκαηα 
ζηελ θαηνρή ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα ζπκβαηηθό 
ή κε δηθαίσκα ζε ηξίηνπο. 
 
 9. Η ππεξεζία δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ αλάδνρν γηα ηπρόλ ζέζπηζε 
απαγόξεπζεο ή πεξηνξηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνκκσηεξίνπ γηα 
ππεξεζηαθνύο ιόγνπο.  
 

Άξζξν 9ν 

Λνηπνί Όξνη 
 
   1.   Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο γηα 
ηελ ελ γέλεη εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
 
 2.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαξηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ κηζζίνπ 
θαη πξνζηηό ζηνπο παξαζεξηζηέο θπηίν επώλπκσλ εγγξάθσλ παξαπόλσλ θαη 
ππνδείμεσλ. Σν θπηίν ζα θιεηδώλεηαη κε δπν ινπθέηα. Σα θιεηδηά ηνπο ελόο 
ινπθέηνπ ζα θπιάζζνληαη από ηελ Τπεξεζία, ηνπ δε άιινπ από ηνλ αλάδνρν. 
Κάζε θπηίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο εμσηεξηθά, όηη αλώλπκα παξάπνλα δελ 
ππνρξενύληαη λα ην εμεηάζεη ε Γηνίθεζε ηνπ ΚΑΑΤ. 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [6/2019] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *90018] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΑΓΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ 1 , ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΣΣΙΚΗ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΛΓΟ (ΠΒ) ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΑΠΑΔΑΣΟ] 

- Σθλζφωνο: *2294073473] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: g.k.papadatos@army.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): - 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Kάλυψθ κζςεωσ κουρζα - κομμωτι ςτο τρδο «τγοφ Μιλτιάδθ» (ΚΑΑΤ Αγ. Ανδρεα). 

 CPV): [98321000-9] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: - 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Παροχι Τπθρεςιϊν] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[Φ.600/5/6165/.766/17 Φεβ 19/ΔΤΒ/ΔΙΔΕ] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 
 
 

 
 
  

ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΩΛΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ο ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάκρε, 26 Ιοσν 19 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2019  
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

[……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 

ΑΔΑ: ΩΛ306-5ΘΜ
19REQ005176560 2019-06-26



 

15 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

                                Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 τες (ΣΘ) Κωνζηανηίνος Κοηδακωνζηανηίνοσ 
Ακριβές Ανηίγραθο                                                                 Γ ι ο ι κ ε η ή ς 
  
  
  
Λγός (ΠΒ) Γεράζιμος Παπαδάηος  
            Γνηής 4οσ Γρ  
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ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ  …../2019 
 
 ηνλ Αγ. Αλδξέα ζήκεξα  ……..ηνπ κελόο ……….. ηνπ έηνπο 2019 ζην 
γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα πνπ εδξεύεη ζηε Ν. Μάθξε Αηηηθήο, νη 
ππνγξάθνληεο : 
 

 α. Ο ……………………………………………., πνπ ελεξγεί σο εθπξόζσπνο 
ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ζύκθσλα κε ηε 
Φ.800/….../………/….../…….…./ΓΤΒ/7

ν
 ΔΓ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο 

«επγοδόηηρ»  θαη 
 

 β. Ο/Η …………..……………………………. θάηνηθνο ………..………. ,νδόο 

……………………………..  ΑΓΣ:………………., ΑΦΜ:………………………, αξηζκ. 

Σειεθ. ……………………. πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη "ανάδοσορ" 
 
 

ζςμθώνηζαν και ζςναποδέσηηκαν ηα παπακάηω : 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΔΝΙΚΑ 
 
 1.  Χο κεληαίν κίζζσκα ζπλνκνινγείηαη ζην πνζόλ ησλ 
……………………………….………. επξώ (……..……..) γηα θάζε κήλα. 
 
 2. Σν θνκκσηήξεην ζα ιεηηνπξγεί ηηο ώξεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο 
Δηδηθνύο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Δθόζνλ απαηηεζεί ιεηηνπξγία ηνπ θνκκσηεξίνπ 
εθηόο ησλ παξαπάλσ εκεξώλ θαη σξώλ ηνύην ζα γίλεηαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε 
αλαδόρνπ θαη ηξθήο Τπεξεζίαο. 
 
 3. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη γηα δύν (2) έηε κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο επηπιένλ (1) ελόο έηνπο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 
αξρήο γελνκέλεο από ……………………….... θαη ιήγεη ζηηο ……..……………..…...    

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΗΡΤΞΗ ΜΙΘΩΣΟΤ Ω ΔΚΠΣΩΣΟΤ -ΚΤΡΩΔΙ- ΓΙΑΙΣΗΙΔ 
 
 1. Σν ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα δύλαηαη λα ιάβεη δηάθνξα κέηξα, κεηά από 
δηαπίζησζε όηη ν  αλάδνρνο δελ εθπιεξώλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε θαη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

 
 
 
 

    ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΧΛΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4

ν
 ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάθξε, 26 Ινπλ 19 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2019  
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 2. Σα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ ηα ηξαηόπεδα είλαη ηα  
παξαθάησ : 
    
   α. Γηα πξώηε θνξά ζε έγγξαθε παξαηήξεζε – επίπιεμε.  
 
   β. ε πεξίπησζε δεύηεξεο ππνηξνπήο λα επηβάιιεη πξόζηηκν 
…………...  
 
   γ. ηε επόκελε ππνηξνπή λα επηβάιιεη πξόζηηκν …………….  
 
   δ.  ηελ επόκελε λα θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ  
ρεκαηηζκνύ. 
   
 3  Σα πξόζηηκα όηαλ επηβάιινληαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζηε 
Γηαρείξηζε ΚΦΜ ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, έλαληη ηζόπνζεο δηπιόηππεο απόδεημεο 
(ΓΟΙ/20)  
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο ζα ππνρξενύηαη 
ζηελ θαηαβνιή πξνο ηα ηξαηόπεδα απνδεκίσζεο γηα θάζε άκεζε ή έκκεζε δεκηά 
πνπ ζα πξνθύςεη ιόγσ ηεο από κέξνπο ηνπ παξάβαζεο ηεο ζύκβαζεο. Δπίζεο 
ζα επηβιεζνύλ θαη νη ινηπέο πξνβιεπόκελεο από ην ΠΓ 394/96 θαη ην Ν.4412/16 
θπξώζεηο. 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο, ηόηε ε 
θαηαηεζείζα από απηόλ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο εθπίπηεη εμ νινθιήξνπ ππέξ ηνπ 
ΜΣ. 
 
 6. Γελ επηβάιινληαη θπξώζεηο ζηνλ αλάδνρν όηαλ δηαπηζησζεί όηη 
ζπληξέρεη πεξίπησζε αλώηεξεο βίαο (θαη δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 
ππαηηηόηεηα ηνπ αλάδνρνπ). Χο πεξηπηώζεηο αλώηεξεο βίαο αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά νη αθόινπζεο : 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηώλ. 
  β. Ππξθαγηάο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 
  γ. Πιεκκύξα 
  δ. εηζκόο   
  ε. Πόιεκνο 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ 
πνπ επηδξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ.  
 
 (Σα παξαπάλσ γεγνλόηα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εθδήισζή ηνπο, 
ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαξθνύλ ζα πξέπεη ν κηζζσηήο λα αλαθέξεη κέζα ζηελ 
ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ηνπο θαη λα βεβαησζνύλ από ηελ αξκόδηα 
αξρή.) 
 
 7. Η δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ από ιόγνπο αλώηεξεο βίαο 
δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αλάδνρν λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ηελ ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ω ΔΚΠΣΩΣΟΤ -ΚΤΡΩΔΙ- ΓΙΑΙΣΗΙΔ 
 
 1. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα ππεθκίζζσζεο ή αληηθαηάζηαζήο 
ηνπ από άιιν πξόζσπν ή επηρείξεζε ή πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ζύκβαζεο εθηόο αλ ππάξρεη πξνο ηνύην γξαπηή έγθξηζε ηνπ ρεκαηηζκνύ. 
 
 2. ε πεξίπησζε λνκηθήο αληθαλόηεηαο ηνπ αλάδνρνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο κίζζσζεο ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ιπκέλε, ην θνκκσηήξην πεξηέρεηαη απηόκαηα 
ζηελ θαηνρή ηεο ηξθεο Τπεξεζίαο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα ζπκβαηηθό ή κε 
δηθαίσκα ζε ηξίηνπο. 
 
 3. Η Τπεξεζία δελ επζύλεηαη απέλαληη ζηνλ αλάδνρν γηα ηπρόλ 
ζέζπηζε απαγόξεπζεο ή πεξηνξηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνκκσηεξίνπ γηα 
δηαθόξνπο ιόγνπο.  
 
 4. Με θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο κεηά 
από ελεκέξσζε θαη πάξνδν κελόο, ιύεηαη απηόκαηα ε ζύκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΡΑΣΗΔΙ - ΔΞΟΓΑ 
 
  1. Μεηαθνξά πιηθώλ ή ινηπέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ, 
πιελ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
 2. Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη από όζεο ππνρξεώζεηο απνξξένπλ από ηελ 
Δξγαηηθή Ννκνζεζία θαη ππνρξενύηαη ζηελ θαηάζεζε θξαηήζεσλ ππέξ ΙΚΑ θαη 
ινηπώλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ. 
 
 3. Τπελζπκίδνληαη νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα πξνο ην Γεκόζην θαη πξνο ηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό. 
 
          4.    Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο 
δεκίαο, πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή 
ζηα ππάξρνληα πιηθά θαη κεραλήκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ζην εμππεξεηνύκελν 
πξνζσπηθό θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
 
          5.   Σν πνζό νπνηαδήπνηε δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη από αζέηεζε θάπνηνπ 
όξνπ ηεο ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν εηζπξάηηεηαη από όζα ν αλάδνρνο έρεη 
ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία από ην Γεκόζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή 
αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ, εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί 
είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
 Σν κεληαίν κίζζσκα ζπλνκνινγείηαη ζην πνζόλ ησλ 
……………………..….…...……… επξώ (………………..) γηα θάζε κήλα, ζα 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ΣΔΘΑ πνπ ηεξείηαη  ζηελ ηξάπεδα ηεο 
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Διιάδαο κε αξηζκό IBAN: GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259, Γικαιούσορ: 

Tαμείο Δθνικήρ Άμςναρ), ρσξίο λα επηηξέπεηαη άιιν απνδεηθηηθό κέζν όξθνο ή 
νκνινγία. Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο πέξαλ 
ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ, ζπλεπάγεηαη έλαξμε δηαδηθαζηώλ θήξπμεο 
αλάδνρνπ έθπησηνπ θαη έλαξμε δηαδηθαζηώλ έμσζεο ηνπ κηζζσηή από ην κίζζην. 
Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη κέρξη 5 ήκεξεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 
επόκελνπ κήλα. Με θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα απνηειεί ιόγν άκεζεο ιύζεο 
ηεο ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1.   Η Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακκία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρόλ 

ζα ιεθζνύλ από νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πεξί 
αύμεζεο ησλ θάζε θύζεσο δαπαλώλ ,θόξσλ, ηειώλ θαη δελ επζύλεηαη νύηε 
απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο ηηκήο ησλ πξνηόλησλ. 

 
  2. Γελ επηηέπεηαη θακία αλαπξνζαξκνγή ησλ δηαηηκεκέλσλ ηηκώλ 

παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ παξαξηήκαηνο «Β» άξζξν 7 ή ηνπ κηζζώκαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΛΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΔΤΚΟΛΙΔ 

 
 

 1. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ θνκκσηή/ηξηα ρσξίο νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε είλαη: 
 
  α. Ηιεθηξηθό Ρεύκα 
  β. Νεξό 
  γ. Γίθηπν ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο 
  δ. Υώξνη θαη εμνπιηζκόο ζε εγθαηεζηεκέλα πιηθά, έπηπια θαη ζθεύε, 
όπσο θαζνξίδνληαη ζηα πξσηόθνιια παξαιαβήο θαη παξαδόζεσο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΥΩΡΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
 1. Ο εμνπιηζκόο ησλ παξαδηδόκελσλ ρώξσλ ζηνλ αλάδνρν αλήθεη ζην 
ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, ε δε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο από ηνλ αλάδνρν δελ δεκηνπξγεί 
θαλέλα δηθαίσκα θηήζεο, θπξηόηεηαο, θαηνρήο, λνκήο πέξα από ηα 
ζπκθσλεζέληα. Με ηε ιήμε δε ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη 
ρώξνπο θαη εμνπιηζκό ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε κε βάζε θαη ηα 
πξσηόθνιια παξαιαβήο. 
 
 2. Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηαξξύζκηζε ζηνπο 
ρώξνπο εθηόο εάλ πξνεγνπκέλσο δνζεί γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα. 
 
 3. Γηα νπνηαδήπνηε κείσζε, αθαίξεζε ή άιιε κεηαβνιή ηνπ βαζηθνύ 
αξρηθνύ εμνπιηζκνύ απαηηείηαη γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα. 
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 4. Δάλ ν αλάδνρνο επηζπκεί λα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα ζε πξνζζήθεο ή 
βειηηώζεηο ησλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε 
ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ νθείιεη λα δεηήζεη έγγξαθε 
έγθξηζε ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα. Κάζε πξνζζήθε ή βειηίσζε ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ ρώξσλ παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα κεηά ηε 
ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη δελ δηθαηνύηαη θακίαο απνδεκίσζεο.  
  
 5. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ θηηξηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη λα θξνληίδεη γηα ηε 
ζπληήξεζε απηνύ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. ηνλ όξν «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη πάζεο θύζεσο επηζθεπέο ή αληηθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ πνπ ζα 
εγθαηαζηαζνύλ από απηόλ, ιόγσ βιάβεο ή αρξήζηεπζήο. 
 
 6. Ο αλάδνρνο επίζεο ππνρξενύηαη ζηελ ηήξεζε ηεο πιήξνπο θαη 
απόιπηεο θαζαξηόηεηαο όισλ ησλ ρώξσλ, νη νπνίνη ζα ειέγρνληαη από αξκόδηα 
όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 

 7. Θα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο ππνρξεσηηθά γηα όια ηα 
δηαηηζέκελα είδε, ε νπνία ζα αλήθεη ζηνλ αλάδνρν θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη 
ειεγρζεί θαη δεισζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. Η κε έθδνζε ηακεηαθήο απόδεημεο, 
απνηειεί ιόγν επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 8. O Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εγθαηαζηήζεη αλά ζεκείν πώιεζεο 
ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπή ηύπνπ POS γηα πιεξσκή κε θάξηα. 

 

ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΘΙΟΤ 
 
 1. Η ηξθή Τπεξεζία ζα παξαδώζεη ην κίζζην ζηνλ αλάδνρν βάζεη 
αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ ρώξσλ, ζε όπνηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε βξίζθεηαη 
απηό θαη ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα δειώζεη όηη γλσξίδεη θαη δελ δηαηεξεί θακία 
απνιύησο επηθύιαμε. 
 
 2. Η παξάδνζε – παξαιαβή ζα γίλεη κε πξσηόθνιιν από επηηξνπή 
πνπ ζα ζπγθξνηεζεί θαη ε ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ πξέπεη λα γίλεη έγθαηξα 
ώζηε άκεζα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα ιεηηνπξγήζεη ην θνκκσηήξην. 
 
 3. ε πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν ν 
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην κε όια ηα απάξηηά ηνπ 
(Δγθαηαζηάζεηο – εμνπιηζκόο θιπ) ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε θαη κε ηελ 
ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά θαη απώιεηα, Οη εκθαλείο θαηαζηξνθέο 
πνπ ζα  δηαπηζησζνύλ ζα εθηηκεζνύλ από επηηξνπή ηεο ηξθεο Τπεξεζίαο θαη ζα 
θαηαρσξεζνύλ ζε πξσηόθνιιν. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ην 
πξσηόθνιιν δηαηππώλνληαο ηηο αληηξξήζεηο ή δηαθσλίεο ηνπ. Δπί ησλ 
αληηξξήζεσλ ή δηαθσληώλ ζ’ απνθαλζεί εηδηθή πξνο ηνύην επηηξνπή πνπ ζα 
νξηζζεί από ην ηξαηόπεδν. 
 
 4. Αλ ν αλάδνρνο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν αξλεζεί λα παξαδώζεη ην 
κίζζην ή λα ππνγξάςεη ην πξσηόθνιιν ηεο παξάδνζεο, ε παξαιαβή ζα γίλεη από 
ηξθή επηηξνπή ε νπνία ζα ππνγξάςεη ην πξσηόθνιιν ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε 

ΑΔΑ: ΩΛ306-5ΘΜ
19REQ005176560 2019-06-26



ε ππνγξαθή ηνπ αλάδνρνπ, εθόζνλ ε επηηξνπή βεβαηώζεη επί ηνπ πξσηνθόιινπ 
ηελ άξλεζή ηνπ απηή. 
  

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθπξνζσπείηαη ή κε νπνηαδήπνηε 
ηξόπν λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηξίηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηίηιν ηεο ηξθήο 
Μνλάδαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
1. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

ιύεηαη από Αξκόδην Γηθαζηήξην, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ. 
 
 2 Η παξνύζα ζπληάρζεθε ζε ηεζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα ζε απιό 
ραξηί, ππνγξάθηεθε από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο. Σα ηξία (3) αληίηππα θξαηήζεθαλ 
από ην ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, ην ηέηαξην δε παξαδόζεθε ζηνλ κηζζσηή. 
 

3. Η παπούζα ζύμβαζη και όλερ οι λεπηομέπειερ για ηην 

εκηέλεζη ηηρ ανάθεζηρ λειηοςπγίαρ διέπονηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος ΠΓ 

394/96 και ηος Ν.4412/16 και ηοςρ όποςρ (γενικοςρ και ειδικοςρ) ηος 

διαγωνιζμού, πος ζςνημμένα επιζςνάπηονηαι. 
 
                                           ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 
                    -Ο-                                                              -Ο- 
              Δξγνδόηεο                                                      Αλάδνρνο 
 
………………………………                                        ………………………… 
………………………………                                        ………………………… 
………………………………                                        ………………………… 
 
 
 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Λγόο (ΠΒ) Γεξάζηκνο Παπαδάηνο  
            Γληήο 4

νπ
 Γξ  
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