
 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔA ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

      Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο Αζύλος,  

Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

ΠΡΟ:       33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
        «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» 
  Πίλαθαο Απνδεθηψλ    4

ν
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

        Σειέθ. (Δζση.):3206 

ΚΟΙΝ:        Φ.600.163/63/30157 
        .2941 
        Πνιχθαζηξν, 29 Οθη 19 
 

ΘΔΜΑ: πκβάζεηο - Γηαγσληζκνί (Παξνρή Τπεξεζηψλ ίηηζεο) 
 

ΥΔΣ : α.  ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ» 

 β.   Ν. 4270/14 
 γ.   Ν-Γ-Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ. 4270/14 
 δ. Ν.3886/10 «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία Καηά ηε χλαςε Γεκνζηψλ πκ-

βάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 
89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21

εο
 Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ 

Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 
76), φπσο Σξνπνπνηεζήθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσ-
πατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11

εο
 Γεθεκβξίνπ 2007 

(L 335)» 
 ε.   ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
 ζη. ΚΟ ππ. αξηζ. 11 / ΑΠ 5785/ 24-12-2015 ΔΑΑΓΖΤ 
 δ.   Φ.000/2/264720/.85/03 Φεβ 16/ΓΔ/ΓΔΠΗΥ/2β 
 ε.  ΑΠΦ.200/85/23311/.81/16 Φεβ 16/ΓΔΔΘΑ/Α΄ ΚΛ 
 ζ.  Ν.4368/16 (ΦΔΚ Α΄21 / 21 Φεβ 16) Μέηξα γηα ηελ Δπηηάρπλζε ηνπ  

     Κπβεξλεηηθνχ Έξγνπ θαη άιιεο Γηαηάμεηο                     
 η.   Φ.800/80/127961/.441/ 24 Φεβ 16/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΟΜ 
 ηα. Φ.800/43/128077/.475/ 26 Φεβ 16/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΠ 
 ηβ. Φ.000/32/265601/.187/02 Μαξ 16/ΓΔ/ΓΔΠΗΥ/4 

 ηγ. ΚΤΑ Τπ’ Αξηζ. Φ.000/8/245258/.37 (ΦΔΚ Α΄ 630/ 09 Μαξ 16) 

 ηδ. 000/35/265937/.214/11 Μαξ 16/ΓΔ/ΓΔΠΗΥ/4 

 ηε. 000/49/266323/.257/23 Μαξ 16/ΓΔ/ΓΔΠΗΥ/4 

 ηζη.SIC:WAA/O/23 2033 ΜΑΡ 16/ΓΔ/ΚΔΠΗΥ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 ηδ. SIC:IOA/O/26 1716 ΜΑΡ 16/ΓΔ/ΚΔΠΗΥ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 ηε. Ν. 4375/16 (άξζξν 19) 

 ηζ. SIC:QAA/P/23 1220 ΑΠΡ 16/ΓΔ/ΚΔΠΗΥ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 θ. Φ.000/104/268004/.475/18 Μαη 16/ΓΔ/ΓΔΠΗΥ/4 

 θα.  SIC:QAA/P/24 0717 ΜΑΗ 16/ΓΔ/ΚΔΠΗΥ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 θβ.  SIC:WAA/P/12 1309 ΗΟΤΝ 16/ΓΔ/ΚΔΠΗΥ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  

 θγ.  Ν. 4412/16  

 θδ. Φ.814/108/1382584/.639//29 Οθη 19/ΓΔ/Γ4/2β 
θε. Φ.600/58/1382583/.638/29 Οθη 19/ΓΔ/Γ4/1α 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 11/2019/ 33 Μ/Κ ΣΑΞ 

 

 
Γηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε 
Αλαδφρνπ, πξνο χλαςε χκβαζεο παξνρήο Τπεξεζηψλ Παξαζθεπήο Γεπκάησλ 
γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη Μεηαλάζηεο ηεο Αλνηθηήο  Γνκήο Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο 
ζηε Νέα Καβάια ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο ηνπ Ννκνχ Κηιθίο, ζπλνιηθήο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο 30 εκεξψλ (01-30 Ννε 19), κε δηθαίσκα παξάηαζεο έσο 15 εκέξεο 
 
Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 55322000-3 
 
 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 
ΦΡΟΤΡΑ 

ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 
Πνιχθαζηξν, Κηιθίο 

ΣΚ 61200 

31 Οθησβξίνπ 2019 Πέκπηε 10:00 

 

Πξνυπνινγηζκφο  πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ:   70.440,00 € 
 
Γαπάλε πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο:  
 
62.336,28 € (πνζφ ρσξίο ΦΠΑ)  
ΦΠΑ (13 %): 8.103,72 € 
 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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33 Μ/Κ ΣΑΞ 
Πνιχθαζηξν, Κηιθίο 
Σαρ. Γ/λζε: ηξδν «ΑΛΔΣΑ ΛΟΤΚΑ» 
Σει: 23430-53206 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ  ΑΡΥΖ (ΑΑ) 33 Μ/Κ ΣΑΞ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

χλαςε χκβαζεο, Τπεξεζηψλ Παξαζθεπήο 
Γεπκάησλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη Μεηαλάζηεο ηεο 
Αλνηθηήο Γνκήο Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο ζηε Νέα 
Καβάια Ννκνχ Κηιθίο, ηξηάληα (31) εκεξψλ, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο έσο 15 εκέξεο 

ΔΗΓΟ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Γηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 
δηαγσληζκνχ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
201.986,70 €  ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ 
θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ  

ΚΧΓΗΚΟ CPV 55322000 – 3  

ΔΣΗΜΧΜΔΝΔ ΜΔΡΗΓΔ-ΓΔΤΜΑΣΑ 400 εκεξεζίσο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε ηεο 
ρακειφηεξεο ηηκήο (ΠΣ) αλά ΓΟΜΖ, ΥΧΡΗ ΦΠΑ, κε 
αλψηαην φξην δηθαηνιφγεζεο ηεο δαπάλεο ηα 5,87 
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 
Ζ αλάδεημε κεηνδφηε ζα γίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη 
Δηδηθψλ Όξσλ. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΔ ΔΣΟΤ 2019 
Δηδηθφο Φνξέαο:  1011.701.00.000.00  
ΑΛΔ:  2420989001 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, ΦΑΚΔΛΧΝ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ηξαηφπεδν «ΑΛΔΣΑ ΛΟΤΚΑ» (έσο 09:00 πκ)  

ή ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 
(έσο 10:00 πκ) 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΔΙ 

ΣΡΙΠΛΟΤΝ, Δ ΞΔΥΩΡΙΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ. 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Χο Αλαιπηηθά Αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα «Β»  

«ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ»  
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Όρη. Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχ-
κελεο πνζφηεηαο 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΗΣΗΖ 

Νέα Καβάια ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο, Ννκφο Κηιθίο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ  
30 εκέξεο (01-30 Ννε 19), κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
έσο 15 εκέξεο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, 
ΤΠΟΒΟΛΖ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ, 
ΦΑΚΔΛΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

31 Οθησβξίνπ  2019,  ψξα 10:00 πκ 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ-ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ  
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

31 Οθησβξίνπ  2019,  ψξα 10:00 πκ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΝΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 
ΜΑΣΑΗΧΖ) 

-------- 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΓΟΥΧΝ Έλαο (1) νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ΤΜΒΑΖ 
ρέδην (ππφδεηγκα) χκβαζεο σο Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο   

ΔΠΗΖΜΖ ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Διιεληθή 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Θα ζπγθξνηεζνχλ κε κέξηκλα ηεο ΑΑ φπσο εθάζηνηε 
νξίδνληαη  

ΔΡΓΟ Χο ν παξαπάλσ ηίηινο 

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο 

ΤΛΛΟΓΗΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
Θα ζπγθξνηεζνχλ κε κέξηκλα ηεο ΑΑ φπσο εθάζηνηε 
νξίδνληαη  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο, Σκεκαηάξρεο 4
νπ

 
ΔΓ/ΗΗ, ηει:23430-53206,  33mktax@gmail.com 
ηξαηφπεδν «ΑΛΔΣΑ  ΛΟΤΚΑ» ΣΚ 61200, 
Πνιχθαζηξν 
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Έρνληαο ππφςε: 
 
 α. Σηο δηαηάμεηο: 
 
  (1) Σνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ 
ησλ Δ.Γ.». 
  (2) Σνπ Ν.2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚΑ’45), φπσο έρεη ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
   (3) Σνπ Ν.2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο 
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο»  

 
(4) Σνπ Ν.3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Δζληθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68), 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
   
  (5) Σνπ Ν. 3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α΄ 112). 
   
  (6) Σνπ Ν. 3886/10 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά  ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89 / 
665 ΔΟΚ» (ΦΔΚ Α’ 173), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
   
  (7) Σνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο 
θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 
204), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
   
  (8) Σνπ Ν.4024/11 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην 
− βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015» (ΦΔΚ 226 Α’) 
θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 26 πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. 
   
  (9) Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Δπνπηείαο –Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη » (ΦΔΚ Α’ 
143/28-06-14). 
  (10) Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α΄) «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη εηδηθφηεξα ηνπ 
άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ Ε΄ «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκήο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
   
  (11) Σνπ Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 120), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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  (12) Σνπ Ν.4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο 
ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, 
ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α’ 32/11-02-14).  
  
  (13) Σνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74/Α/14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/92 (ΦΔΚ 161/Α/92) θαη Λνηπέο 
Ρπζκίζεηο». 
  
  (14) Σνπ Ν. 4320/2015 «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη 
ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» άξζξν 37 “Δζληθφ χζηεκα 
Ζιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ” (ΦΔΚ Α΄ 29/19-03-15). 

 
(15) Σνπ Ν.4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

Κπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 21), άξζξν 96 «πλδξνκή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ζχζηαζε 
ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ». 

(16) Σνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
  (17) Σνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).». 
 
  (18) Σνπ Ν.4375/16 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζχ-
ινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γελη-
θήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δη-
αηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπ-
ιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζε-
ζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα 
ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». άξζξν 19 
(Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4332/2015 (Α΄ 76) θαη ινηπέο δηαηάμεηο). 
 
 β. Σελ κε αξηζ. 20977/23-8-2007 (ΦΔΚ 1673/Β/2007) Κ.Τ.Α ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 
 
 γ. Σελ ππ΄ αξηζ. Π1/2380/18-12-2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ κε ζέκα «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (ΦΔΚ Β' 3400). 
 
 δ. Σελ ππ΄ αξηζ. Π1/2390/16-10-2013 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 
-7- 

       Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο Αζύλος,  

                  Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ)» (ΦΔΚ Β’ 2677), κε ηελ νπνία ηέζεθε ην αξρηθφ πιαίζην ησλ 
δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
  
 ε.  Σελ ππ΄ αξηζ. Π1/542/4-3-2014 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο/Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ κε ζέκα 
«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ)». 
          
 ζη. Σελ ππ’ αξηζ. Φ.000/8/245258 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Δζληθήο Άκπλαο θαη 
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο «Ρχζκηζε Θεκάησλ ΚΔΟΓΠ θαη ΣΟΚΔΓΠ» 
(ΦΔΚ Β΄ 630/16). 

  
 δ. Σν έγγξαθν κε ζηνηρεία Φ.900/11/127464/.315/11 Φεβ 
16/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ/ΣΜ. ΟΗΚ. ΜΔΡ. & ΛΟΓ. κε ην νπνίν δφζεθαλ νδεγίεο πξνθεηκέλνπ 
λα εθαξκνζηεί θνηλή δηαδηθαζία σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηηο ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δαπάλεο αληηκεηψπηζεο 
ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ-πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 
  
 ε.  Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ’ αξηζ. 12/2015 ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξέρνληαη 
ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ. 
  
 ζ. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ’ αξηζ. 10/2015 ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ζέκαηα ηα νπνία αλαθχπηνπλ γηα ηελ ππεξγνιαβία. 
  
 η.  Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ’ αξηζ. 13/2016 ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ζηνηρεία ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 ηα.  Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ’ αξηζ. 14/2016 ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 
δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ηθαλφηεηαο ηξίησλ θαηά ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 
ηβ. Σελ ππ. αξηζ. Φ. 000/8/245258/.37 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄630/9-3-2016) ε 

νπνία αθνξά ζηελ Ρχζκηζε ζεκάησλ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ 
Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο (ΚΔ..Ο.Γ.Π.) θαη Σνπηθψλ πληνληζηηθψλ 
Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο (ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π.).  

 
ηγ.  Σελ δηαηαγή κε ζηνηρεία Φ.814/108/1382584/.639/29 Οθη 19/ 

ΓΔ/Γ4, κε ηελ νπνία δηαηέζεθε πίζησζε χςνπο 70.440,00 €   
 

Γημοζιεύοςμε 

 1. Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηελέξ-
γεηα δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ θάιπ-
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ςε θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο – πξνζθπγηθέο 
ξνέο) ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ιφγσλ εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο, 
πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Ζ παξνχζα αθνξά ηελ αλάδεη-
με ελφο αλαδφρνπ θαη ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο 
γεπκάησλ ζηελ Αλνηρηή Γνκή Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλα-
ζηψλ ζηε Νέα Καβάια, Γήκνπ Παηνλίαο, Ννκνχ Κηιθίο, ζπλνιηθήο ρξνληθήο δηάξ-
θεηαο 30 εκεξψλ (01-30 Ννε 19, κε δηθαίσκα παξάηαζεο έσο 15 εκέξεο) θαη θξη-
ηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε 
νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο (ΠΣ) αλά  Γνκή, φπσο 
νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. Αξρηθή εθηηκψκελε πνζφ-
ηεηα γεπκάησλ/κεξίδσλ: 400/εκέξα. 
 
          2. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηελ αμία ησλ εβδνκήληα 
ρηιηάδσλ θαη ηεηξαθνζίσλ  ζαξάληα επξψ (70.440,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ, φπσο αλαιχεηαη ζην Παξάξηεκα «Α». 
 
          3. Ζ δαπάλε ησλ ζπκβάζεσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο Πξνυπνινγη-
ζκνχ ηνπ ΓΔ, έηνπο 2019. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Αζχινπ, 
Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δ.Δ ΖΟΜΔ/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 
 
          4. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε  31 Οθησβξίνπ 2019  θαη ψξα 10:00 πκ 
 

          5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνχλ. 

 
          6. Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθν-
ξψλ ζα γίλεη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηελ 31 Οθησβξίνπ 2019 θαη ψξα 
10:00 ζηε ΛΔΥΖ  ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» (γεληθνί φξνη).  
 

7. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφλν 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, δελ δεκηνπξγνχλ θακία ππνρξέσζε ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή 
δηεπθξηλήζεσλ θαη εμεηάδνληαη κφλνλ εάλ απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ. 

8. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

9. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν («ΓΗΑΤΓΔΗΑ», «ΚΖΜΓΖ») 

10. H ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα 
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απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο. 

11. Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο / δεκνζίεπζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Παξαξηεκάησλ ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

12. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη 
δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε 
ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 

13.  Σα επηκειεηήξηα θαη νη Γήκνη ζηνπο νπνίνπο απνζηέιιεηαη (κε ειε-
θηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ε παξνχζα Γηαθήξπμε, παξαθαινχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε 
ησλ κειψλ ηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπο αληίζηνηρα. 

 
14. Σν παξφλ πξνζππνγξάθεηαη απφ ηελ ΓΟΗ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο 

ηεο. 
 

  15.    Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο, επηηειήο 4
νπ 

ΔΓ/ΗΗ, 
ηει ΔΦΑΓ: 836-3206, ΟΣΔ: 23430-53206, e-mail: str-33mktax-gep@army.gr θαη 
33mktax@gmail.com 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο 
       Δπηηειήο 4

νπ
 ΔΓ/ΗΗ 

Σαμρνο Γθνπηδνπξέιαο Ησάλλεο 
     Γηνηθεηήο 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

«Α» Γεληθνί  Όξνη Γηαγσληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ίηηζεο 
«Β» Δηδηθνί  Όξνη Γηαγσληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ίηηζεο 
«Γ»    ρέδην χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ίηηζεο 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
506-525 Μ/Κ ΣΠ, 33 ΣΤΠ, 33 ΛΑ-Σ 
(Γηα ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ) 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/Γ4 - ΓΟΗ 
Γ΄ /Β2 - ΓΟΗ 
ΗΗ Μ/Κ ΜΠ/4

ν
 ΔΓ - ΓΟΗ 

33 Μ/Κ ΣΑΞ/4
ν
 ΔΓ- ΓΟΗ 

33 ΔΜΑ 
Γ’ ΔΛΓΑΠ 
ΣΟΚΔΓΠ Νέαο Καβάιαο 
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, e-mail : keeuhcci@uhc.gr 
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Άξζξν 1 

Αληηθείκελν ηεο Γηαδηθαζίαο χλαςεο χκβαζεο1 
 
 1. Αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη, ε αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ 
γηα ηε ζχλαςε ζχβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Παξαζθεπήο Γεπκάησλ γηα ηνπο 
Πξφζθπγεο θαη Μεηαλάζηεο ησλ παξαθάησ Κέληξσλ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
(Κ.Τ.Σ.) θαη ησλ Αλνηθηψλ Γνκψλ Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο (ΓΟΜΔ): 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΚΔΝΣΡΟΤ / ΓΟΜΖ 

ΚΩΓΗΚΟ 
NUTS2 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΔ 
ΖΜΔΡΖΗΔ 

ΜΔΡΗΓΔ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΜΔΡΗΓΔ 

(ΤΜΒΑΣΗΚΟ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ) 

1 
«Α/Γ Πνιπθάζηξνπ» 
Νέα Καβάια Γήκνπ 

Παηνλίαο Ννκνχ Κηιθίο 
ΔL 523 400 12.000 

2 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
30 εκέξεο (01-30 Ννεκβξίνπ  2019),  
κε δηθαίσκα παξάηαζεο έσο 15 εκέξεο 

 
 2. Ζ 33 Μ/Κ ΣΑΞ σο Αλαζέηνπζα Αξρή3 ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε βάζε 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ (αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ) κε έλαλ (1) νηθνλνκηθφ θνξέα αλά Γνκή 
 
 3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο 
θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή 
ην ζχλνιν ησλ Γνκψλ ηεο παξ. 1 θαη λα αλαδεηρζνχλ πάξνρνη ππεξεζηψλ 
ηαπηφρξνλα γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εθφζνλ κεηνδνηήζνπλ. 
 
  Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 
 
  α. Αλά Κέληξν / Γνκή ζπλάπηεηαη απηνηειή ζχκβαζε παξνρήο 
ππεξεζηψλ. 
 
  β. Γελ θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ε 
ππνδηαίξεζή ηνπο ζε ηκήκαηα θαηά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο4, 
ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ (παξαζθεπή θαη δηάζεζε γεπκάησλ) θαη ησλ 
απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε δηαλνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ γεπκάησλ θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππνςήθησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη 
ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, φιεο ηηο εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ επίζθεςε έρεη σο 
                                                           

1
 Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα V , Μέξνο Γ', παξ.7 

2
 https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS: Ζ θνηλή νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. 

Δίλαη θσδηθνί ζχκθσλα κε ηε γεσθσδηθή ηππνπνίεζε γηα ηελ αλαθνξά ησλ ππνδηαηξέζεσλ ησλ 

ρσξψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία, φπσο ΔΔ 1059/2003, L154, ζει. 19 έσο 21. 
3
 Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα V , Μέξνο Γ', παξ.3, 4 

4
 Ν.4412/16, Άξζξν 59 

https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS
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ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ γηα ηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηψλ ησλ ΓΟΜΩΝ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θνηλή αληίιεςε γηα ηηο 
απαηηήζεηο ζίηηζεο. 
 
 5. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξναλαθεξζείζα επίζθεςε απαηηείηαη ν 
ζπληνληζκφο κε ηελ 33 ΔΜΑ (Μνλάδα δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο) κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ζα πξνγξακκαηίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞ εληφο 
ηεο Εψλεο Δπζχλεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε ελδηαθέξνληνο. 
 

Άξζξν 2 
Γηαδηθαζία χλαςεο χκβαζεο5 - Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. Γηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Ζ δηαδηθαζία6 ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
δχλαηαη, δηελεξγείηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
 
 3. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα 
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 
 

Άξζξν 3 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο7 - Πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γ8 θαη 

άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
 
 1. 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 Γ9, 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. 

                                                           
5
 Ν.4412/16, άξζξα 26 θαη 32 παξ. 2.γ 

6
 Ν.4368/16, άξζξα 96, παξ. 1.α 

7
 Ν.4412/16, άξζξα 19 θαη 25 

8
 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) 
9
 Ννείηαη ε πκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.2513/1997 

(ΦΔΚ ΑΊ39) 
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 2. 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 κε-
ηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη φξνη «Πάξνρνο 
Τπεξεζηψλ» θαη «Αλάδνρνο» αθνξνχλ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο ππνςεθίσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη νη 
θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 4. 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 4 
Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο10 

 
 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 
αθφινπζα: 
 
  α. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16. 
(Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά λα ππνβιεζνχλ εηο ηξηπινχλ, ζε 
μερσξηζηνχο θαθέινπο) 
 
  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. (Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά λα ππνβιεζνχλ 
εηο ηξηπινχλ, ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο) 
 
  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. 
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 2. 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 (απνηεινχλ ζηνηρεία θαθέινπ ζπκβάζεσο).  
(Όια ηα  δηθαηνινγεηηθά λα ππνβιεζνχλ εηο ηξηπινχλ) 
 

Άξζξν 5 
Λφγνη Απνθιεηζκνχ11 - Κξηηήξηα Δπηινγήο12 

 
 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: 
 
  α. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 
 
  β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 
  γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 
 
 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 πάξνρνο ππεξεζηψλ δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα 
ππνβάιεη έλνξθε δήισζε13 ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο· ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 
εζληθή λνκνζεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ε εγγξαθή ζε Δζληθά 
Μεηξψα. 
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 Ν.4412/16, άξζξν 73 
12

 Ν.4412/16, άξζξν 75 
13
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  πγθεθξηκέλα ν πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ, θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα θαηαζέζεη κε ηελ 
ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηα παξαθάησ14: 
 
  α. χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO 
22000 ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  
 
  β. χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ 
(HACCP) ζην ηνκέα ηεο «καδηθήο εζηίαζεο», ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  
 
  γ. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ζε ηζρχ θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  
 
  δ. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο θαηά ISO 
14001 ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  
 
  ε. χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 
θαηά OSHSAS 18001 ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο.   
 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ: ε πεξίπησζε πνπ θάπνην /-α απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5, πηζηνπνηεηηθφ /-ά ή δηθαηνινγεηηθφ /-ά βξίζθεηαη /-
νληαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο ή αλαλέσζεο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηα αλαθεξφκελά ηνπ, 
θαζψο θαη ηε δέζκεπζε φηη ην /-α αληίζηνηρν /-α πηζηνπνηεηηθφ –ά ζα πθίζηαηαη /-
ληαη ζε ηζρχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 
ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε 
αλαλέσζεο απνδέρεηαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
σο «έθπησηνπ». 
 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ: ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 
22000, ζχκθσλα κε ην νπνίν εθαξκφδεη απνδεδεηγκέλα ηηο δηαδηθαζίεο HACCP, 
ηφηε δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηνπ δεπηέξνπ δει. ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 
3.β. ηνπ παξφληνο άξζξνπ [χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία 
Διέγρνπ (HACCP) ] 
 
 4. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα15, 
απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη 
                                                           
14

 Ν.4412/16 άξζξν 82 «Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη αλαζέηνπζεο 

αξρέο αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. 

Δπίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ 

ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά 

εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
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ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ: 
 
  α. ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
/ ππεξεζηψλ, ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο αλαινγηθά16 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 κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
(εληφο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο), 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. 
 
  β. Καηάιιειεο βεβαηψζεηο17 αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ18 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο / ίζν κε ηελ εθηηκψκελε 
αμία ζχκβαζεο ησλ ζπλνιηθψλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ην δεδνκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη ηεο / ησλ ππεξεζίαο /-ηψλ γηα ηελ / ηηο νπνία /-εο εθδειψλεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν 
επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 
 5. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα19, 
απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηνπλ ηνπο 

                                                                                                                                                                                
15

 Ν.4412/16, άξζξν 75, παξ. 3 θαη Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα ΥΗΗ, Μέξνο Η 
16

 ε πεξίπησζε "ππεξγνιαβίαο" ή ρξήζεο "δάλεηαο εκπεηξίαο" αλαινγηθά κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. 
 
17

  Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 13 / 4-3-2015 κε ΑΠ 1111 ηεο ΔΑΑΓΖΤ 
18

  Ν.4412/16,  Άξζξν 75, παξ. 3 θαη Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα ΥΗΗ 
19

  Ν.4412/16, Άξζξν 75, παξ. 4, " Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη αλαζέηνπ-
ζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ 
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αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ 
ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν πνηνηηθφ επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα 
πεξί ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ20. πγθεθξηκέλα απαηηείηαη: 
 
  α. Τπνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2015-2016-2017), κε 
αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 
παξαιήπηε. Οη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή (Γεκφζηα Τπεξεζία), κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή 
ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε 
βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Οη ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ζπκβάζεηο ή ηηκνιφγηα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
έγγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νπνία 
πξνθχπηεη φηη, ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία / θνηλνπξαμία / έλσζε, έρεη /-νπλ αλαιάβεη 
ηελ ηειεπηαία 3εηία (απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο) ππεξεζίεο 
παξαγσγήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο (καδηθήο ζίηηζεο) πιήξε γεπκάησλ (θαη’ 
ειάρηζην γεχκα θαη δείπλν), ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 50% ησλ κεξίδσλ ηνπ 
Κέληξνπ / Γνκήο ελδηαθέξνληνο (γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά), ζε 
ζπζηεκαηηθή επί θαζεκεξηλήο βάζεσο παξνρή ππεξεζηψλ θαη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα αζξνηζηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζν κε δπν (2) κήλεο (κε δηάξθεηα ζπλερφκελσλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο πξνο ππνγξαθή 
ζχκβαζεο) εληφο ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ηνλ Πίλαθα ζα αλαθέξνληαη νη 
θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ καδηθήο ζίηηζεο θαη ζα έρεη 
ππνρξεσηηθά ηελ αθφινπζε κνξθή: 
 

α/α Δπσλπκία 
Φνξέα 

Πεξίνδν 
χκβαζεο 

χληνκε 
Πεξηγξαθή 
Παξερφκελσλ 
Τπεξεζηψλ 

πλνιηθή 
Αμία 
χκβαζεο 

ηνηρεία 
ISO 
HACCP 

Αξηζκφο 
Ζκεξεζίσλ 
Μεξίδσλ 

Τπεχζπλνο 
Φνξέα γηα 
Δπηβεβαίσζε 
ηνηρείσλ ηνπ 
Πίλαθα 

απφ έσο 

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

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΩΝ ΔΣΟΤ(……..): 
ΜΔΡ 
ΓΩΝ ΔΣΟΤ ( ): 

………..  

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

         

         

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΩΝ ΔΣΟΤ(……..): 
ΜΔΡ 
ΓΩΝ ΔΣΟΤ ( ): 

………..  

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

         

         

                                                                                                                                                                                
ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκ-
βαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε 
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ.", Πξνζάξηεκα Α, 
Παξάξηεκα ΥΗΗ 
20

  Ν.4412/16, Άξζξν 24. 
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ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΩΝ ΔΣΟΤ(……..): 
ΜΔΡ 
ΓΩΝ ΔΣΟΤ ( ): 

………..  

   

ΤΝΟΛΟ ΜΔΡΗΓΩΝ 3εηηαο ( ): ………..  

 
  β. Αλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 
 
  γ. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ κέηξσλ πνπ 
ιακβάλεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ. 
 
  δ. Αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 
θαη ησλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Γήισζε απνδνρήο ειέγρνπ δηελεξγνχκελνπ απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) ή, εμ νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδην επίζεκν 
νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ην 
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 
 
  ζη. Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή/θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο 
δε ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 
 
  δ. Αλαθνξά ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ 
κπνξεί λα εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Γήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία. 
 
  ζ. Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 
ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
  η. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ 
αλάζεζεο ππεξεζίαο, ή λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ21, πξέπεη λα 
απνδεηθλχεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο 
ηνχην κέζα, πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε δέζκεπζή ηνπο, φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή 
ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, ηφηε ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 
δειψζεηο ζπλεξγαζίαο: 

                                                           
21

 Ν. 4412/16, άξζξν 78, Μέξνο ΗΗ 
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Πεξηγξαθή ηκήκαηνο / πνζνζηνχ ηνπ 
έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο 
πάξνρνο ππεξεζηψλ λα αλαζέζεη ζε 

Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία Γήισζεο 
πλεξγαζίαο 

   

   

 
  Σα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο πνπ δεηνχληαη 
ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα (παξάγξαθνο 4.ζ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ) ζα πξέπεη λα 
δίλνληαη «αλαινγηθά» θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο / άιινπο θνξείο, φπσο 
πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
                   ηα.   Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ παξνρή ηνπ 
αξηζκνχ ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηνλ Δζληθφ 
Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ) ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ ζπζθεπαζηψλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξ. 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ λ.2939/20011 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
  
εκείσζε 1ε : Όπνπ ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ν φξνο "Γήισζε" 
λνείηαη ε ππνβνιή «Τπεχζπλεο Γήισζεο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/86, θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
εκείσζε 2ε : Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαζψο 
ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - εθηειέζεη κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ελψ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη - 
δηαζέζεη ζπγθεθξηκέλν/α αγαζφ/ά - ππεξεζίεο ζην ελ ιφγσ πιαίζην.  
 
  ηβ. Όζνλ αθνξά ζηα πξντφληα (γεχκαηα) πνπ παξέρνληαη: 
 
   Πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθίεο (ηξφπνπ παξαζθεπήο, 
ζπζθεπαζίαο, ζπληήξεζεο, θφξησζεο θαη δηαλνκήο) ε απζεληηθφηεηα ησλ νπνίσλ 
πξέπεη λα κπνξεί λα βεβαηψλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 
Μ/Κ ΣΑΞ) θαη ηα ζηνηρεία απηά (πεξηγξαθή / θσηνγξαθίεο) ζα απνηειέζνπλ 
«δείγκαηα» γηα ηα ππφ πξνκήζεηα γεχκαηα ζε πεξίπησζε αλάδεημεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα σο παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
 5. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Κνηλνπξαμία ή ηελ Έλσζε. 
 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ: Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαηίζεληαη κε ηνλ θάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο». ε αληίζεηε πεξίπησζε πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 

Άξζξν 6 
Υξφλνο θαη Σξφπνο Καηάξηηζεο θαη Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
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 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. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ δελ 
δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, νη 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: 
 
  - Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά  
πκκεηνρήο». (ε 3 αληίγξαθα) 
 
  -   Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» (ε 3 
αληίγξαθα) 
 
  -   Έλαο (1) (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
(ε 3 αληίγξαθα) 
 
 4. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο»22  ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη: 
 
  α. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ 
νξίσλ23: 
 
   (1) Δληαίν Δπξσπατθφ Έληππν χκβαζεο (ΔΔΔ)24 /ΣΔΤΓ, 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16. 

                                                           
22

 Ν.4412/16, άξζξν 93 
23

 Ν.4412/16, άξζξν 5 γ' εδ. β €209.000 ρσξίο ΦΠΑ 
24

 Ν.4412/16, άξζξν 79. Δπηζεκαίλνληαη ηα εδάθηα 7 θαη 8 ζχκθσλα κε ηα νπνία: 

• Γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ην ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016. 

• Γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, ε Αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53 

(Πεξηερφκελν εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο) ηνπ Ν.4412/16, κπνξεί λα εθδίδεη αληίζηνηρν ηππνπνηεκέλν 
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   (2) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκέλα 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε.  
 
  β. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ 
νξίσλ: 
 
   (1) Τπεχζπλε δήισζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   (2) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκέλα 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο εθηηκψκελεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε 
 
   (3) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα25 λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξν- 
ζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
 
   (4) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 4α. 
θαη 4β., γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 
  γ. Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία: 
 
   (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  
 
   (2) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 
 
   (3) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο 
γηα ην / ηα ζπγθεθξηκέλν /-α, ησλ ΓΟΜΩΝ, γηα ην / ηα νπνίν /-α έρεη ππνβάιεη 
πξνζθνξά. 
 
   (4) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ 
δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 

                                                                                                                                                                                

έληππν ππεχζπλεο δήισζεο, φπνπ απαηηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, γίλεηαη δεθηή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 
25

 Όπσο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο 
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   (5) 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. 
 
   (6) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
   (7) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα 
ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ), ηδίσο ηεο 
αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 
 
   (8) Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν / νη νηθνλνκηθφο /-νί 
θνξέαο /-είο ζα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο26 ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απα- ξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16. ηελ 
ίδηα δήισζε ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο απνδνρή ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα 
πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
   (9) 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. 
 
                      δ.    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 ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016, έλνξθε 
βεβαίσζε. 
 
 5. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»27 ηεο 
πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη: 
 
  α. Σα δεηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ 
ζα ηεθκεξηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Παξαηήκαηνο 
«Β» (Σερληθή Πξνδηαγξαθή Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ - Δηδηθνί Όξνη). Δηδηθφηεξα, 
ζα πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πιηθφ ηεθκεξίσζεο) θαη 
                                                           
26

 Ν.4412/16, άξζξν 18, παξ. 2 θαη 4 « Ζ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 2: 

(α) επηζεκαίλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 θαη 

(β) απνηειεί εηδηθφ φξν ηεο ζχκβαζεο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 130 (Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο).» 

Παξ. 5 «Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 2 ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 73 (Λφγνη απνθιεηζκνχ)» 
27

 Ν.4412/16, άξζξν 94 
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νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ 
ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ζα απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ 
ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
 
  β. Δπηπιένλ ζηνλ ππνθάθειν απηφ ζα πξέπεη πεξηιακβάλνληαη: 
 
   (1) Τπεχζπλε Γήισζε, 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 παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη παξνρήο απηψλ κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
πνπ ηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β». 
 
   (2) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
   (3) Σα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη νη Γειψζεηο πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (ΔΟ), 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Β» ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο. 
 
  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»28 
ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη: 
 
  α. Ζ ηηκή ζε επξψ (€) ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο αλά κνλάδα, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Γηαθήξπμεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο 
ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν (εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κέληξνπ / Γνκήο) θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  β. πκπιεξσκέλν ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 
φπσο ππφδεηγκα Πξνζζήθεο «3/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 Καηαθχξσζεο» (Σα  δηθαηνινγεηηθά λα 
ππνβιεζνχλ εηο ηξηπινχλ, ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο)  Λφγσ ηνπ επείγνληνο 

                                                           
28
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ραξαθηήξα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα ιφγνπο πξνάζπηζεο ηνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.4412/2016, ακέζσο κεηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη 
ησλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», νη νπνίνη απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ επί πνηλήο απφξξηςεο, κέζα ζηνλ Κπξίσο Φάθειν. Οη 
θάθεινη  «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ» εκπεξηέρνπλ  ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 80 θαη 82 ηνπ λ.4412/2016, απφ ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη ε πιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε δεηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε 
απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ λ.4412/2016.   
 
 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. 
 
 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 (33 Μ/Κ ΣΑΞ) 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 (33 Μ/Κ 
ΣΑΞ) 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 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 (33 Μ/Κ ΣΑΞ) 
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. 
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 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 ζε 
έληππε κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
(33 Μ/Κ ΣΑΞ) 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 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 
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είηε δεηνχληαη απ' επζείαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ). Απφ ηηο 
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 
ζρεηηθφ αίηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή 
γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ππνρξενχηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο 
πξνζθνξάο λα ηελ παξάζρεη θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 
 
  ε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο 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. Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή - 
αληηζηνηρία, ζα απνξξίπηνληαη. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ή 
ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο - ηεθκεξίσζεο θ.ιπ. είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο 
θαη δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο 
έρνπζεο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξίπηνληαη ηεο 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 
 
  η. 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. 
 
  ηα. 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 
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. 
 
  ηβ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο Γνκήο. 
 
  ηγ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 
  ηδ. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί 
ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε ε ζεηξά ησλ φξσλ θαη ηα ππνδείγκαηα ηεο Γηαθήξπμεο. 
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  ηε. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη 
λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε 
ππφςε», θ.ιπ. 
 
  ηζη. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 
άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ λα 
αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο.  
 
  ηδ. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη ν 
ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη έρεη 
κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
  ηε. 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. 
 

Άξζξν 7  
Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ29 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο παξφρνπο 
ππεξεζηψλ επί ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε 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, 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 (33 Μ/Κ ΣΑΞ) πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο 
εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 

                                                           
29

 Ν. 4412/16, άξζξν 97 
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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 αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ 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 (33 Μ/Κ ΣΑΞ), πνπ αθνξνχλ 
ηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ 
δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 πάξνρνο ππεξεζηψλ ππφθεηηαη 
ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 
 

Άξζξν 8  
Πξνζθεξφκελε Σηκή 

 
 1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή εκεξήζηαο αηνκηθήο κεξίδαο ζίηηζεο πξέπεη λα 
δίλνληαη ζε επξψ (€) άλεπ ΦΠΑ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξαηίζεηαη σο 
Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «3» ηνπ παξφληνο. 
 
 2. Ζ ηηκή ζα είλαη ζπλνιηθή γηα ηα ηξία (3) γεχκαηα θαη γίλεηαη απνδεθηφ 
φηη έρεη θαηαλεκεζεί ε ηηκή κε αλαινγία 20%, 40% θαη 40% γηα ην πξσηλφ, ην 
γεχκα θαη ην δείπλν αληίζηνηρα. 
 
 3. Σα είδε ησλ γεπκάησλ αλαθέξνληαη ζηηο Πξνζζήθεο «1» έσο «6» ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Β» θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 
γηα κέξνο απηψλ. Δηδηθά γηα ηελ θηάιε ηνπ λεξνχ, επηπξφζζεηα, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα αλαγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκή ρξέσζήο ηεο, θαζφζνλ ε 
πξνκήζεηά ηεο απνηειεί δπλεηηθή επηινγή ηεο Τπεξεζίαο αλαιφγσο ηνπ Κέληξνπ / 
Γνκήο θαη ε ηειηθή απφθαζε πεξί ηεο πξνκήζεηαο, ζα ιεθζεί κε ηελ έθδνζε ηεο 
θαηαθπξσηηθήο. 
 
 4. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ (κηζζνί θαη επηδφκαηα πξνζσπηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, 
πξνβιεπφκελνη θφξνη, αζθάιηζηξα, πάγηα έμνδα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο 
ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ζα πξέπεη, σο εθ 
ηνχηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο κπνξεί λα 
γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. 
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 5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ 
ηνπο ππνςήθηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε 
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο30), νη δε 
ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη 
λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
 6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο.  
 
 7. Αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, 
νη ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λέεο ηηκέο ή λα ηηο 
ηξνπνπνηήζνπλ. 
 

Άξζξν 9  
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο31 

 
 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 10 
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο32 

 
 1. Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ / 
ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 (Δρεκχζεηα) ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απνζθξάγηζε 
δηελεξγείηαη δεκφζηα. 
 
 2. Σα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπλ σο εμήο: 
 
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,  
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. 
 
   Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά. 
 

                                                           
30

 Ν. 4412/16, άξζξν 88 
31

 Ν.4412/16, άξζξν 57 
32

 Ν.4412/16, άξζξν 100 
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   Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ αλαγξάθνληαη ζε 
πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 
 
   Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη (εμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ) θαη ζθξαγίδνληαη 
απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, ελψ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη. 
Αξγφηεξα ηελ ίδηα εκέξα ακέζσο κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο, απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ησλ νπνίσλ, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο είλαη πιήξεο θαη 
νη ηερληθέο πξνζθνξέο είλαη «απνδεθηέο».  
 
  β. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ 
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 
θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξ. 2.α. 
ηνπ Άξζξνπ 10 θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. 
 
   Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 
πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα 2.α θαη 2.β. νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
 
 3. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί, έλζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 
127 ηνπ Ν.4412/16, γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ 
(60.000) επξψ (πξν ΦΠΑ) ή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 
Ν.3886/10. 
 
 4. ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο 
πνπ ζέηεη ην αξκφδην φξγαλν επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, 
κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα 
απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. 
 
 5. Ιζφηηκεο πξνζθνξέο33. 
 
  Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή φπσο 
απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ησλ ΓΟ. ηελ πεξίπησζε 
απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

                                                           
33

 Ν.4412/16, άξζξν 90 
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ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 
 

Άξζξν 11  
Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο34 γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. 
 
 2. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 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 ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 
 
  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο (Πεξηερφκελν 
Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο). 
 
  δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ 
ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 5 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 ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
  η. Πξνζθνξά ε νπνία πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ππεξβαίλεη 
ην αλψηαην φξην δηθαηνιφγεζεο ηεο δαπάλεο ησλ 5,87 επξψ αλά εκεξήζηα αηνκηθή 
κεξίδα ζίηηζεο. 
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  ηα. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο 
ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
  ηβ. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηγ.  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 (33 Μ/Κ ΣΑΞ) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο. 
 

Άξζξν 12 
 Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο35 

 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε 
ηεο ρακειφηεξεο εληαίαο ηηκήο (ΠΣ) γηα φια ηα γεχκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 
ηνπ λ.4412/16 
 
 2. Ζ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ησλ 
νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη 
θαλνληθφηεηα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο) ζα γίλεη επί ηεο 
πξνζθεξνκέλεο ηηκήο ζηελ εκεξήζηα αηνκηθή κεξίδα πιήξνπο ζίηηζεο (πξσηλφ - 
γεχκα - δείπλν) άλεπ ΦΠΑ, αλά θέληξν / δνκή θαη κε βάζε ηνλ πξναλαθεξζέληα 
ηχπν ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 
 

Άξζξν 13 
Πξφζθιεζε γηα Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ (Μεηνδφηε)36 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ»), 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 Ν.4412/16, σο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο37. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. (Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 
λα ππνβιεζνχλ εηο ηξηπινχλ, ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο) Λφγσ ηνπ 
επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα ιφγνπο πξνάζπηζεο ηνπ 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.4412/2016, ακέζσο 
κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 

                                                           
35

 Ν.4412/16, άξζξν 86, παξ. 10 
36

 Ν.4412/16, άξζξν 103 
37

 Ν.4412/16, άξζξν 73 θαη 75 
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θάθεινη ησλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», νη νπνίνη απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ επί πνηλήο απφξξηςεο, κέζα ζηνλ Κπξίσο Φάθειν. Οη 
θάθεινη  «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ» εκπεξηέρνπλ  ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 80 θαη 82 ηνπ λ.4412/2016, απφ ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη ε πιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε δεηνχκελσλ απφ ηε δηαθήξπμε 
απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ λ.4412/2016. 
 
 2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
πάξνρν ππεξεζηψλ 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.α.(1) θαη 4.β.(1) ηνπ άξζξνπ 6 
ηεο παξνχζαο38 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο39, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4.α.(2) θαη 4.β.(2) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο40, 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 ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη. 
 
 4. Αλ ν πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ππνβάιεη ζην πξν-
θαζνξηζκέλν 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.α.(2) θαη 4.β.(2) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο41, 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. 
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 Ν.4412/16, άξζξν 79 
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 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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 Ν.4412/16, άξζξν 72 
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 Ν.4412/16, άξζξν 72 
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 5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 
θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο φπσο αλαγξάθνληαη ζην ίδην άξζξν, ν 
πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο42, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα ηηο παξ. 3.α.(2) θαη 3.β.(2) ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο43, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο44, 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 παξφρνπ ππεξεζηψλ 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 1545. 
 
 7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

Άξζξν 14 
Υξφλνο πλδξνκήο Όξσλ πκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο 46 

 
 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
φπσο νξίζηεθαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 
5 ηεο παξνχζαο47. 
 
 2. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3886/10. 
 
 3. ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα 
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 Ν.4412/16, άξζξν 104 
43

 Ν.4412/16, άξζξν 72 
44

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
45

 Ν.4412/16, άξζξν 105 
46

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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 Ν4412/16, άξζξν 80 (Απνδεηθηηθά κέζα) 
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πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 
πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμήο: 
 
  α. Πνζφηεηαο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο έσο 30% γηα 
δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 € πεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 
 
  β. Πνζφηεηαο κεγαιχηεξεο έσο 15% ή κηθξφηεξεο έσο 50% γηα 
δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 € θαη άλσ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
 
  γ. Πνζφηεηα κηθξφηεξε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνζνζηψλ, 
απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ. 
 
 4. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 
4.α.(1) θαη 4.β.(1) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο48, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο 
νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 
εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ49 
λνκηκνπνίεζεο. 
 
 5. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ, 
δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
Ν.4412/16, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 15  
Καηαθχξσζε - Αλάζεζε χκβαζεο50 

 
 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 πάξνρνο 
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 Ν.4412/16, άξζξν 79 
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 Ν.4412/16, άξζξν 80 Όπσο Πξνζζήθε «1/Α» ηνπ παξφληνο 
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 Ν.4412/16, άξζξν 105 
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ππεξεζηψλ 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 
πάξνρν ππεξεζηψλ, 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 πάξνρν ππεξεζηψλ λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
 6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 νηθνλνκηθή 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 πάξνρν ππεξεζηψλ ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη 
ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά (γεχκαηα). 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξφζθιεζε. 
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  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 16  
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο51 

 
 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 
(πξνζσξηλνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ) 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. 
 
 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. 
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 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 17  
Καηάξηηζε πκβάζεσλ 

 
 1. Σν θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ (ζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε 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. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο 
ζχκβαζεο έσο θαη 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ παξφρνπ θαη 
ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πνηφηεηα-πνζφηεηα θαη ηηκή ησλ πξντφλησλ.  
 
 3. Δηδηθά γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 
ΦΠΑ. 
 

Άξζξν 18 
Παξαθνινχζεζε52 - Παξαιαβή53 - Υξφλνο Παξαιαβήο54 

 
 1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα  
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 2. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ζα είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε παξαιαβή, ε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ε ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 
πιεξσκήο πνπ ζα νξίδεηαη θάζε θνξά. Ζ επηηξνπή δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δχλαηαη 
λα αιιεινγξαθεί ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή απεπζείαο κε ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ. 
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 3. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο, εάλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
δηαπηζηψλεη κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο 
απαηηήζεηο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ πάξνρνο ππεξεζηψλ, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ. Οη δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο, εληφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπζρεηίδνληαη 
απνθιεηζηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο 
θαη φρη κε ηελ αιιαγή γεπκάησλ θαζφζνλ ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Β». 
 
 4. Δθ' φζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, ηφηε ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
ζπληάζζεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
 

Άξζξν 19 
Απφξξηςε παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε 
απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ 
ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
 
 2. Αλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα 
παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ 
έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 

Άξζξν 20 
Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο - Σηκνιφγεζε - Σξφπνο Πιεξσκήο55 

 
 1. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ ΓΔ νηθ. έηνο 2019, ΔΦ 10117010000000, ΛΑΔ 2420989001 αξκνδηφηεηαο 
ΓΔ/ΓΟΗ (Π.Μ ΡΟΔ) γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο 
(αληηκεηψπηζε πξνζθπγηθψλ ξνψλ) 
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 2. Γηα ηελ πιεξσκή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δχλαηαη λα θαηαζέηεη 
ηνπιάρηζηνλ αλά δεθαήκεξν, ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
  
 3. Ζ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε 
Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο ζην φλνκά ηνπ θαη εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε 
ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
 4. Δπίζεο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ πξνγξάκκαηα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (π.ρ. Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(ISFB), απαηηείηαη φπσο πεξηέρνληαη επί ηεο ζχκβαζεο νη εμήο φξνη: 
 
  α. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ζην αθέξαην ηελ επζχλε ηεο 
εθηέιεζεο ηεο δξάζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο 
Υξεκαηνδφηεζεο. 
 
  β. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ έρεη εθ πξννηκίνπ δηθαηψκαηα 
έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο. 
 
 6. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, απαηηνχληαη, ηα εμήο θαη 
ειάρηζην δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Σηκνιφγην ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
  β. Γειηίν Απνζηνιήο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθείνπ 
Γεκνζίνπ Σακείνπ. 
 
  δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα φια ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ 
πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα θαηαζέηεη 
καδί κε ηηο ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα 
νπνία θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 
  ε. Πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 
παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ. 
 
  ζη. Βεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΗΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
 7. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί 
ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή 
ζπκβαηηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ 
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Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη 
ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην 
πάλσ πξνζεζκία, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/13 πεξί θαηαπνιέκεζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 
 
 9. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (κε έγθαηξε 
ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε 
ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θ.ιπ.). 
 
 10. Ο ΦΠΑ επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 
 
 11. Ο πάξνρνο βαξχλεηαη κε λφκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο 
εμήο: 
 

Τπέξ ΜΣ 4 % 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ) 
0,07 % 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π 0,06 % 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678 % 

ΤΝΟΛΟ 4,23068 % 

 
 12. Δθφζνλ ε δαπάλε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΠΓΔ, γηα φινπο ηνπο 
θνξείο ηνπ ΤΠΔΘΑ, νη θαηαβνιέο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν ή ηέινο ή άιιε 
θξάηεζε, δηθαίσκα ή παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο ππέξ νηνπδήπνηε 
ηξίηνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ, ηνπ θφξνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο 
θαη πνζνζηνχ 0,06% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ πλεπψο νη θξαηήζεηο δηακνξθψλνληαη 
σο θαησηέξσ: 
 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π 0,06 % 

Υαξηφζεκν 0,0039 % 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ 0,00078 % 

Τπέξ Φ.Δ 3,00 % 

ΤΝΟΛΟ 3,13468 % 

 
 13. Κακία επηπιένλ ρξέσζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή πέξαλ απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
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 14. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ 
ηελ ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ή 
ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 
 

Άξζξν 21  
Δγγπήζεηο56 

 
 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. Δγγχεζε πκκεηνρήο 
 
  α. Ο ζπκκεηέρνλ ππνςήθηνο πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 
ππoρξεσκέvoο ζην θάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» vα θαηαζέζεη ίζε 
κε ην 2% ηεο εθηηκψκελεο / πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, 
κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, ήηνη ρίιηα δηαθφζα ζαξάληα έμη επξψ (1.246,00 €). 
 
  β. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.  
 
  γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο57 πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε 
ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
  δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ 
απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή 
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη 
Δηδηθψλ Όξσλ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Ζ έλζηαζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ 
αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
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  ζη. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 
κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
  δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο κεηά ηελ: 
 
   (1) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
 
   (2) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 
 
   (3) Οινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), 
εθφζνλ απαηηείηαη. 
 
 3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο58 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη 
ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ήηνη ηξεηο ρηιηάδεο θαη 
εθαηφλ δέθα εθηά επξψ 3.117,00 €                                    
 
  β. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κεηά ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, 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 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 
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 6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 
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 φηη: 
 
   (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 θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε 
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηεο πξνζζήθεο «4/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. 
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 8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 
έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο.  
 

Άξζξν 22 
Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ - Πνηληθέο Ρήηξεο59 

 
 1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα 
απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ / 
παξφρνπ ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη 
πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 3. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή 
ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
 5. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ έθπησην. 
 

                                                           
59

 Ν. 4412/16, άξζξν 218 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 

      Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Αζχινπ,  
      Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

A -38 

 6. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο γεπκάησλ. 
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ γεπκάησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ γεπκάησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
  δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο - 
πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ησλ γεπκάησλ. 
 
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ζηελ έγγξαθε 
ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
  ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, 
πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα γεχκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα 
επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
 
 7. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα θαη γεχκαηα, 
ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή 
είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, 
γίλεηαη παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 8. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ 
παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 9. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε 
ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο. 
 
 10. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 
 11. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ηηο 
επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία 
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θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 
απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  
 
 12. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 
ν πάξνρνο ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο 
βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ 
ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 
 13. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 2.000 Δπξψ. 
 
  γ. Γηα επφκελεο θνξέο ηεο ίδηαο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ 
πνπ έρεη αλαιάβεη ν αλάδνρνο κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 
4235/14: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ, σο έθπησηνπ. 
 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ / αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
πξνεγνχκελσλ  ζπκβάζεσλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθείκελνπ (παξαζθεπήο 
γεπκάησλ θαη δηαλνκήο), ηνπ έρνπλ επηβιεζεί νη θπξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
ππνπαξαγξάθσλ 13.α., 13.β θαη θαηά πεξίπησζε 13.γ.(1) ζπλεπεία παξαβάζεσλ 
ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ θαζπζηεξήζεη λα 
παξαδψζεη ηα θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 
«αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ 
παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» [Δηδηθνί Όξνη - Σερληθή Πξνδηαγξαθή)] ή δελ ηα 
παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή 
αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηα 
αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο 
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ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 
άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 23 
Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε χλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ60 

 
 1. Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10. 
 
 2. πκπιεξσκαηηθψο:  
 
  α. Έλζηαζε 
 
   (1) Τπνβάιιεηαη: 
 
    (α) χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 60.000,00€ (ρσξίο 
ΦΠΑ). 
 
    (β) Δληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή γηα φηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη 5 εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
    (γ) Δλψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςή ηεο. 
 
   (2) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο, 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, ην νπνίν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
   (3) Έλζηαζε ππνβάιιεηαη επίζεο θαη γηα δαπάλεο θάησ 
ησλ νξίσλ (πνζά κεγαιχηεξα ησλ 60.000,00€ θαη κηθξφηεξα ησλ θαηψηαησλ 
νξίσλ), κέρξη ηελ 1-1-2017 (εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/16) 
(άξζξν 376 ηνπ Ν.4412/16, παξάγξαθνο 12). 
 
  β. Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 
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 Ν.4412/16, Βηβιίν IV, άξζξα 345 έσο 373. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη 

ηξνπνπνίεζεο απηψλ, κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπο. 
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   Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10. 
 
  γ. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ 
επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 
θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
Άξζξν 24 

Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ61 
 

 1. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα 
φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα («γλσκνδνηηθά 
φξγαλα») έρνπλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
 
  α. Αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 
πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ, 
 
  β. Διέγρνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Δηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 
 
  δ. Γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
 
  ε. ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνχλ γηα θάζε ζέκα πνπ 
αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ θαη 
 
  ζη. Γλσκνδνηνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ν.4412/16, 
ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 
 
 2. Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνχληαη γλσκνδνηηθά 
φξγαλα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Β». 
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Με ηηο απνθάζεηο ηεο παξνχζαο δχλαληαη λα ζπγθξνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη 
έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ ζεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο. Οη απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ γλσκνδνηηθψλ 
νξγάλσλ θνηλνπνηνχληαη ζηα κέιε απηψλ θαη ηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο απηά 
πξνέξρνληαη. 
 
 3. Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο, 
ν αξηζκφο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ (επηηξνπψλ 
θ.ιπ.), θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ. 
 
 4. ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, σο γλσκνδνηηθά φξγαλα 
κπνξεί λα νξίδνληαη θαη νξγαλσηηθέο κνλάδεο εληαγκέλεο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2690/1999 
«Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο 
άλσ. 
 
 6. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ 
ππεξεζηψλ, πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 
 
  α. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη 
πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπγθξνηείηαη 
ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο (Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ 
νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο (αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θ.ιπ.). 
 
  β. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν 
απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα «Β», ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο 
ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ κπνξεί λα 
ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο 
παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο. 
 
  γ. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηκεκαηηθνχ ή ζπλνιηθνχ 
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή παξαιαβήο κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ. Δθφζνλ απαηηνχληαη εηδηθέο 
γλψζεηο έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθφηεηα. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή ηελ 
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ζπγθξφηεζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ 
άιιε αλαζέηνπζα αξρή ηε δηάζεζε ππαιιήινπ ή ππαιιήισλ ηεο γηα ηε 
ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
  δ. Γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα δηελεξγνχλ θιήξσζε θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226). 
 
 7. χλζεζε Δπηηξνπψλ Διέγρνπ θαη Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ, 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, φπσο Παξάξηεκα 
«Β».  
 

Άξζξν 25  
Γηαηάμεηο - Οξηζκνί62 

 
 1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηεο 
θείκελεο λνζεζίαο θαη ιφγσ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ιακβιαλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 
θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο επίζεο νη νξηζκνί θαη νη αληίζηνηρεο 
κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4235/2014 (ΦΔΚ Α732/2014) («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ). 
 
 2. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
  α. Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ πνπ δελ 
πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπάδεηαη 
θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
  β. Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ 
ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ 
θαηαλάισζε. 
 
  γ. Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο 
Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή 
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή 
πψιεζε θαη δηάζεζε ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη νη 
πάξνρνη ππεξεζηψλ ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ π.ρ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζίαο, 
θαζαξηζηηθψλ, πξνζζέησλ θαη ζπζηαηηθψλ. 
 
  δ. Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
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  ε. Πάξνρνο ππεξεζηψλ σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηνλ ππνςήθην πάξνρν 
ππεξεζηψλ ζηελ αιπζίδα Σξνθίκσλ. 
 

Άξζξν 26 
 Τπνρξεψζεηο παξφρνπ ππεξεζηψλ - αλαδφρνπ 

 
 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία63. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
 2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο 
ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα 
αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ 
ζηελ Πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ 
ηνπ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, 
ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη 
βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. 
 
 4. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, 
ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ), 
θαζψο θαη ησλ θάζηνηε Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. 
 
 5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν 
κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεξηνρψλ πνπ ζα παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο ζίηηζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 
πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη 
ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 
 6. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε 
φξνπ ηεο χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα 
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θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ 
νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 
 
 7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη 
ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία 
έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ή / θαη άιισλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη κε 
ην έξγν. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη Έλσζε/ 
Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ 
θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο 
έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ 
ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή 
θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα 
Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά 
νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. O 
αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
 10. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 
απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ 
θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη 
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. 
Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο 
θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, ε ζπλέρηζε ή 
φρη ηνπ έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 
νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 

      Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν Αζχινπ,  
      Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

A -46 

κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή 
πηψρεπζεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή 
ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη 
απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο 
Δθηέιεζεο. 
 
 11. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05 (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 
 
 12. Δθφζνλ απνθαζηζζεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζα 
πξαγκαηνπνηεί απφ πφξνπο ηνπ ΠΓΔ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα 
εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ «Manual of the Eligibility Rules of costs reported for 
EU support in the context of the General Programme "Solidarity and Management 
of Migration Flows”(European Commission, Directorate-General for Home Affairs, 
Version 4 -16-03-2011)». 
 

Άξζξν 27 
Αιιαγή ηνηρείσλ Παξφρσλ Τπεξεζηψλ 

 
 1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
κε ζπλεξγαδφκελνπο παξφρνπο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνθνξά ηνπ ζα 
πξέπεη ε λαζέηνπζα Αξρή λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε λέν 
πάξνρν, ν πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πάξνρν. 
 
 3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ παξφρνπ, ζα πξέπεη 
λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία - ιεηηνπξγία ζίηηζεο θαη ρσξίο λα 
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. 
 

Άξζξν 28 
 Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

 
 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ , ζα δηελεξγείηαη 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Οδεγία Δε 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 ηνπ ΓΔ/Γ4 θαη ηεο εθάζηνηε αλαζέηνπζαο αξρήο, 
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. 
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Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ηνπ 
ΓΔ θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 
 
 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 ΑΑ δχλαηαη θαηά ηε θξίζε ηνπ λα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ Τπνςήθηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ. 
 
 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. 
 
 4. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε κέξηκλα εθάζηνπ ΓΔ ζα 
απαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ. 
 
 
 

Άξζξν 29 
 Αλσηέξα Βία 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, εθ' φζνλ 
δηαπηζησζεί: 
 
  α. Τπαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
 
  β. Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία 
ζίηηζεο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ. 
 
 2. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ή 
ζην εξγνζηάζην ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 
 3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, 
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ 
ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

Άξζξν 30  
Τπεξγνιαβίεο64 

 
 1. Ωο ππεξγνιαβία νξίδεηαη ε εμ επαρζνχο αηηίαο ζχκβαζε κίζζσζεο 
έξγνπ, δηα ηεο νπνίαο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζχκβαζεο αλαιακβάλεη λνκηθέο 
δεζκεχζεηο έλαληη άιισλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ζπλδεφκελσλ κε ηνλ 
εξγνδφηε κε λνκηθφ δεζκφ θαη κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο 
πάξνρνο ππεξεζηψλ παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο γηα ην εθηεινχκελν απφ ηνλ 
ππεξγνιάβν κέξνο. Ζ ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη εξγνιάβνπ 
δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 681 επνκ. ΑΚ.  
 
 2. Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θχξην πάξνρν ππεξεζηψλ 
δεκφζηαο ζχκβαζεο / πάξνρν ππεξεζηψλ, θαζψο ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα 
πινπνηήζεη - εθηειέζεη κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ελψ ν 
πάξνρνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη - δηαζέζεη ζπγθεθξηκέλα αγαζά ζην ελ ιφγσ 
πιαίζην. 
 
 3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε 
γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ ) θαη ηνπ ΓΔ/Γ4, λα 
αλαζέηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζχλνιν ηνπ έξγνπ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο ππεξγνιάβνο 
ζεσξείηαη «εγθεθξηκέλνο» κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 
10 / 03-092015 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΑΑΓΖΤ), κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΓΔ/Γ4, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ, αληίζηνηρε κε ην 
πνζφ ηεο ζχκβαζεο Τπεξγνιαβίαο θαη 
 

                                                           
64

 Ν. 4412/16, άξζξν 131 
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  β. Ο αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππεξγνιάβνπ 
ζην έξγν έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία (Αλαζέηνπζα Αξρή - ΑΑ)  
ηε ζχκβαζε Τπεξγνιαβίαο.  
 
 4. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ην ΓΔ ή ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη ζπκβάζεηο 
ππεξγνιαβηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί. 
 
 5. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, απνδεδεηγκέλεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο, πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
(33 Μ/Κ ΣΑΞ) θαη ε ζχκβαζε ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή απφ 
λέν ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / 
ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζή ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ). Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ) θαη ηνπ ΓΔ/Γ4, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη 
πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 
 
 6. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Ν.4412/16 απφ ππεξγνιάβνπο ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. 
 
 7. Πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
79 έσο 81 ηνπ Ν.4412/16, λα επαιεζεχζνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ 
Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή:  
 
  α. Απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 
ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ 
ππνρξεσηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη 
 
  β. Μπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη 
φηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 
 

Άξζξν 31  
Γιψζζα 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 πάξνρν ππεξεζηψλ ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε 
άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
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 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη 
ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 32 
Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 
 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 28/15, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ 
δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β' 1317/23.04.2012) θαη απηψλ 
ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 
 
 
 
 

Άξζξν 33  
Γεκνζηφηεηα θαη Γηαθάλεηα65 

 
 1. Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ή δεκνζίεπζε ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε 
δηαπξαγκάηεπζε. 
 
 2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνζθέξνπλ ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη 
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο επηβεβαίσζεο ελδηαθέξνληνο. 
 
 3. Σν θείκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο επηβεβαίσζεο 
ελδηαθέξνληνο πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ελεκεξψλνπλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 
φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ 
ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ 
γηα ηνπο νπνίνπο απνθάζηζαλ λα κελ αλαζέζνπλ ζχκβαζε γηα ηελ νπνία 
δεκνζηεχζεθε θαη λα αξρίζνπλ λέα δηαδηθαζία. 
 
 5. Καηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ ή 
πξνζθεξφλησλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο γλσζηνπνηνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη 
ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή γξαπηήο αίηεζεο: 
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  α. ε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ, 
 
  β. ε θάζε απνξξηθζέληα πξνζθέξνληα, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζηηο δε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
άξζξνπ 54, ηνπ Ν.4412/16 αηηηνινγνχλ επίζεο ηελ απφθαζή ηνπο πεξί κε 
ηζνδπλακίαο ησλ ιχζεσλ ή ηελ απφθαζή ηνπο φηη νη ππεξεζίεο δελ εθπιεξψλνπλ 
ηηο απαηηήζεηο πεξί επίδνζεο ή ιεηηνπξγίαο, 
 
  γ. ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή 
πξνζθνξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηιεγείζαο 
πξνζθνξάο, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ ηεο ζχκβαζεο, 
 
  δ. ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή 
πξνζθνξά, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ 
δηαιφγνπ κε ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
 6. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα απνθαζίδνπλ λα κε 
γλσζηνπνηήζνπλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 
θαη ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ, εάλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 
πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, λα είλαη αληίζεηε, 
θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή λα βιάςεη ηα λφκηκα 
εκπνξηθά ζπκθέξνληα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δεκφζηνπ ή 
ηδησηηθνχ ή ηηο ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 
 7. Σπρφλ έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο βαξχλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 

Άξζξν 34  
Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 

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

Άξζξν 35 
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 66 

 
 1. Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε67 ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο 
ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα 
αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε 

                                                           
66

 Ν4412/16, Άξζξν 132 
67

 Ν4412/16, Άξζξν 201 
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θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο 
ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο 
ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή παξφρνπ ππεξεζηψλ: 
 
   (1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο 
ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 
 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
   Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. 
   Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ 
ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ 
Ν.4412/16). 
 
  γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

(1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ 
πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή {π.ρ. 
αιιαγή ηφπνπ παξάδνζεο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (παξερφκελσλ ππεξεζηψλ)]. 
 
   (2) Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3. 
 
 2. Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
πεξηπηψζεσλ 1.α. έσο 1.δ. ηεο παξ. 3, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη 
ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16, 
εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 
 
  α. Σσλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16. 
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  β. Σνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 
γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 
 
  Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
 
 3. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.δ., εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε 
ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη 
κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε 
ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή 
ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα 
πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο 
ζχκβαζεο ππέξ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε. 
 
  γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
  δ. Όηαλ λένο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ 
νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 
αθφινπζεο, ζπλεπεία: 
 
   (1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο 
κε ηελ πεξίπησζε 1 .α. 
 
   (2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, 
ηεο απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην 
πιαίζην πξν πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, 
ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ή 
 
   (3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη 
εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 131 ηνπ Ν.4412/16. 
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   (4) Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. 
 

Άξζξν 36 
Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο68 

 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, 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 Ν4412/16. 
 
  β. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 
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 αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ 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. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα ζε κνλνκεξή ηεξκαηηζκφ ηεο 
ζχκβαζεο, πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο,  ζε πεξίπησζε πνπ 
ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηελ παχζε ή ηελ αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο ηεο εμππεξεηνχκελεο Γνκήο.  
 

Άξζξν 37 
 Δρεκχζεηα69 

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

                                                           
68

 Ν. 4412/16, άξζξν 133 
69

 Ν. 4412/16, άξζξν 21 
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 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ 
δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ 
άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη 
λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, 
ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε 
επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην 
πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξρή 
(κε θεληξηθή ή αλαζέηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο 
ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
 6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 
 

Άξζξν 38  
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 
πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 
[«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. 
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 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 έξγνπ (παξερφκελεο ππεξεζίεο 
παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο γεπκάησλ) 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 ηνπ έξγνπ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 
 
 6. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο 
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ πνπ αθνξνχλ ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ. 
 
 7. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ 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 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 8. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, 
ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
                 29 Οθη 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
 

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): 
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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 
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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. 
 
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 
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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. 

 
 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 
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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 
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). 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή ςπεύθςνη 

δήλωζη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη ε κε ππαγσγή (ιφγνο απνθιεηζκνχ), γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 

 
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 εθπξν-
ζψπεζεο, 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.), 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 
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αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηε-
ιεζίδηθε 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. 

 
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 

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

ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθό θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη όηη ν ελ ιόγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο 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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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. 

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. 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή ςπεύθςνη 

δήλωζη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη ε κε ππαγσγή (ιφγνο απνθιεηζκνχ), γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 
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  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 

 
 

 Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο 
        Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

Αλρεο (ΠΕ)  Μπνχριεο Ησάλλεο 
Γηεπζπληήο  4νπ ΔΓ 
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
         29 Οθη 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
 

TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ  
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

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

ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ 
 

 1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη /-νπλ ηελ 
Σερληθή Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ύλαςεο ύκβαζεο γηα ηελ 
Αλάδεημε παξόρνπ ππεξεζηώλ /-σλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ ίηηζεο ησλ ΚΔ.Π.Τ./ Κ.Τ.Σ. 
θαη ησλ ΓΟΜΩΝ κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο: 
 

 Σελ παξνύζα Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ (11/2019), κε όια ηα ζρεηηθά 
Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
 

 Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ δηαγσληζκό 
απηό. 
 

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

 
Β. ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 
 3. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αθνξνύλ ζηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ζηελ κεηαθνξά θαη παξάζεζε απηώλ ζηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο παξάζεζεο ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ απνθνκηδή 
ησλ απνξξηκκάησλ (σο απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ηνπ ζπζζηηίνπ), θαζώο επίζεο θαη ηελ 
ηήξεζε όισλ ησλ πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 
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r Λ 

4. Αλαιπηηθα
1
: 

 

A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΔΙΓΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Άξζξν 1ν    

§1 Αλάιπζε ζύκθσλα κε ηελ 

αλαγξαθή ζην θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο 

π.ρ. 

Σαμηλόκεζε θαηά  

CPV: 55322000-3 

Οη πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο  ................  

ζπκκνξθώλνληαη (ή 

ζε αληί  ζεηε πεξίπησζε δελ 

ζπκκνξθώλνληαη 

αηηηνινγώληαο πιήξσο 

ηνπο ιόγνπο ) κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ελ 

ιόγσ παξαγξάθνπ 

Αλ απαηηείηαη 

παξαπνκπή 

επηζπλάπηεηαη ην 

ζρεηηθό έγγξαθν 

κε αξίζκεζε π.ρ. 

Π1 

§2 Δηδηθόηεξα, 

πξνβιέπεηαη ε 

ρνξήγεζε ηξηώλ (3) 

έηνηκσλ γεπκάησλ αλά 

εκέξα (πξσηλό, 

κεζεκεξηαλό, βξαδηλό) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εηδηθώλ ζπζζηηίσλ όπσο 

ζπζζίηηα γηα επάισηεο 

νκάδεο, ζύκθσλα κε ηε 

Πξνζζήθεε «1/Β»ηνπ 

παξόληνο 

Οη πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο  ................  

ζπκκνξθώλνληαη (ή 

ζε αληί  ζεηε πεξίπησζε δελ 

ζπκκνξθώλνληαη 

αηηηνινγώληαο πιήξσο 

ηνπο ιόγνπο ) κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ελ 

ιόγσ παξαγξάθνπ 

Αλ απαηηείηαη 

παξαπνκπή 

επηζπλάπηεηαη ην 

ζρεηηθό έγγξαθν 

κε αξίζκεζε π.ρ. 

Π2 

§3 Σα εηδηθά ζπζζίηηα 

εθηηκώληαη (ρσξίο 

δέζκεπζε) ζε πνζνζηό 

από 10% έσο 20% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ κεξίδσλ 

ηνπ θάζε θέληξνπ / 

πεξηνρήο 

Οη πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο  ................  

ζπκκνξθώλνληαη (ή 

ζε αληί  ζεηε πεξίπησζε δελ 

ζπκκνξθώλνληαη 

αηηηνινγώληαο πιήξσο 

ηνπο ιόγνπο ) κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ελ 

ιόγσ παξαγξάθνπ 

 

§4 Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηε-

ξόηεηαο ηεο θύζεσο ηεο 

παξερόκελεο 

Οη πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο  ................  
ζπκκνξθώλνληαη (ή 

                 ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

 

πκπιεξώλεηαη ν Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ππνρξεσηηθά γηα θαζε παξαγξαθν ησλ Δηδηθώλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ηελ 

αληίζηνηρε αλαγξαθή όηη ε πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζπκκνξθώλνληαη σο πξνο ηηο απαηηήζεηο. ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ ΟΣΙ, 

ε μη σσμπλήρφση και σποβολή της τετνικής προσυοράς όπσο ην ζπγθεθξηκέλν ππόδεηγκα αποτελεί λόγφ 

απόρριυής της. 
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Δπηζπλάπηνληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο, Άξζξν 6
ν
, παξ. 1.β. 

Ο/ΟΗ ΓΖΛΩΝ /-ΟΤΝΣΔ 

  Τπνγξαθή /-εο θαη 

     θξαγίδα /-εο 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο 
        Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

Αλρεο (ΠΕ)  Μπνύριεο Ησάλλεο 
Γηεπζπληήο  4νπ ΔΓ 

 

A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΔΙΓΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

ππεξεζίαο θαη ηνπ 

γεγνλόηνο όηη ν ηειηθόο 

αξηζκόο ησλ εκεξεζίσλ 

γεπκάησλ δελ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία 

δηαηεξεί κνλνκεξώο ην 

δηθαίσκα λα 

απμνκεηώλεη ηνλ αξηζκό 

ησλ ζηηηδόκελσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ησλ 

εκεξήζησλ κεξίδσλ 

ζύκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ παξόληνο 

δελ ζπκκνξθώλνληαη 

αηηηνινγώληαο πιήξσο 

ηνπο ιόγνπο ) κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ελ 

ιόγσ παξαγξάθνπ 

 

Άξζξν 2ν    

…………….. …………….. …………….. …………….. 

………..…… ………..…… ………..…… ………..…… 
    

 
Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ 
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΘΑΡΥΘΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΔΩΝΘΩΝ» 
                 4ν ΕΠΘΣΕΛΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ 
                  29 Οθη 19 
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 
ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 11/2019 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ) 

 
      Σόπνο, ……..Ηκεξνκελία………. 
Α. ΔΗΛΩΗ 
 
Ο / Οη ππνγξάθσλ /-νληεο ελεξγνύλ /-ληεο σο λόκηκνο /-νη εθπξόζσπνο /-νη ηεο 
/ησλ Εηαηξείαο /-ηώλ: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ: 
 

 1. Όηη ε Εηαηξεία / νη Εηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη /-νπλ 
ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ύλαςε ύκβαζεο 
γηα ηελ Αλάδεημε Παξόρνπ/-σλ Τπεξεζηώλ ίηηζεο ησλ Κ.Τ.Σ. θαη ησλ ΔΟΜΩΝ 
κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο: 
 

 Σελ ππ’ αξ. 11/2019/ 33 Μ/Κ ΣΑΞ, Δηαθήξπμε Δηαγσληζκνύ, 
κε όια ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινύλ 
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ 
 

 Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ 
δηαγσληζκό απηό. 

 
 2. Όηη ε Εηαηξεία /νη Εηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ησλ Εηδηθώλ Όξσλ 
ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ απαηηνύληαη 
θαη αλαιύνληαη ζηελ Δηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΗΣΑ θαη ΑΝΕΠΘΦΤΛΑΚΣΑ 
ζην ζύλνιό ηνπο. 
 
 3. Όηη ε Εηαηξεία /νη Εηαηξείεο καο αλαγλσξίδνπλ όηη ην Σίκεκα ηεο 
Πξνζθνξάο καο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο σο θαησηέξσ: 
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ΠΕΡΘΟΥΗ 
ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Κέληξν / Δνκή 

ΣΘΜΗ ΗΜΕΡΗΘΑ 
ΑΣΟΜΘΚΗ 

ΜΕΡΘΔΑ ΘΣΘΗ 
(€) (άλεπ ΦΠΑ) 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ ΦΠΑ 
(%) 

(γηα ηελ πεξηνρή  
ελδηαθέξνληνο) 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

(ΜΕΡΘΔΩΝ) 

ΤΝΟΛΘΚΟ 
ΗΜΕΡΗΘΟ 
ΚΟΣΟ (€) 

ΠΑΡ 

      

      

      

 
Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ε πξνζθεξόκελε ηηκή είλαη αλά πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 
 
 Τπάξρεη δπλαηόηεηα, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα ππνβάιεη δηαθνξεηηθή ηηκή 
αλά Κέληξν / Δνκή εληόο ηεο ίδηαο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο (λνκό) θαη ζα 
αμηνινγεζεί κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξόκελεο ηηκέο ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ. 
 
 Επίζεο, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζηήιε «ΠΑΡ») ζα πξέπεη 
ππνρξεσηηθά (επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο) λα δειώλεηαη ζαθώο όηη: 
 
 «Η πξνζθεξόκελε ηηκή, αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν 
Κέληξν / Δνκή…………» 
 
 ηελ ηηκή Ηκεξήζηαο Αηνκηθήο Μεξίδαο ίηηζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην 
θόζηνο πξνκήζεηαο κηαο θηάιεο εκθηαισκέλνπ λεξνύ 1,5 ιίηξσλ ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζε ……..€ θαη απνηειεί δπλεηηθή επηινγή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 
απόθαζε πξνκήζεηαο, ε νπνία θαη ζα καο θνηλνπνηεζεί θαηά ηελ έθδνζε ηεο 
ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο. 
 
 Επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε απόθαζεο γηα ηελ κε πξνκήζεηαο ηεο 
θηάιεο ύδαηνο, ηόηε ζα αθαηξεζεί ην θόζηνο ηεο, ηζόπνζα από ηελ πξνζθεξόκελε 
ηηκή Ηκεξήζηαο Αηνκηθήο Μεξίδαο ίηηζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Πεξηνρή 
Ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη δεισζεί ζηνλ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο. 
 
 4. Όηη ε Εηαηξεία /νη Εηαηξείεο καο έιαβαλ γλώζε θαη ζπκπεξηέιαβαλ 
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξόκελε ηειηθή ηηκή) θάζε θόζηνο γηα ηελ 
παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ηελ κεηαθνξά θαη παξάζεζε απηώλ ζηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο παξάζεζεο ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ δηαλνκή ηνπ ζπζζηηίνπ, θαζώο 
επίζεο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε. 
 
 5. ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ 
επηβαξύλζεσλ (κηζζνί θαη επηδόκαηα πξνζσπηθνύ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, 
πξνβιεπόκελνη θόξνη, αζθάιηζηξα, πάγηα έμνδα, λόκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο 
ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξύλεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ θαη ζα πξέπεη, σο εθ 
ηνύηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 
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 6. Η Εηαηξεία /νη Εηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  
ηνπο κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 
 
Ο/ΟΘ ΔΗΛΩΝ /-ΟΤΝΣΕ 
 
 
     Τπνγξαθή /-εο 
              θαη 
      θξαγίδα /-εο 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 Αλρεο (ΕΜ) Γησηίθαο Δεκήηξηνο 
        Επηηειήο 4νπ ΕΓ/ΘΘ 

Αλρεο (ΠΖ)  Μπνύριεο Θσάλλεο 
Δηεπζπληήο  4νπ ΕΓ 
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                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ / ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ)1 
 

Δθδόηεο (Πιεξεο 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:  (Πιεξεο 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]: (πιεξε επωλπκία) ……………….., 
ΑΦΜ:……………….. , (δηεύζπλζε) ……………………………………………………
 ή 
 
(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ε θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ 
πξνζώπωλ 
 

α) (πιεξε επωλπκία) ……………….., ΑΦΜ: ………………… (δηεύζπλζε) 
………..  
 

β) (πιήξε επωλπκία) ………….., ΑΦΜ: ……………(δηεύζπλζε)…………..  

                                                 
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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γ) (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 ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθωλα κε ηελ 
(αξηζκό/εκεξνκελία) ……………………… 
  
Γηαθήξπμε/Πξόζθιεζε/ Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο…………….., γηα 
ηελ αλάδεημε παξόρνπ ππεξεζηώλ / γηα ηελ αλάζεζε / θαιή εθηέιεζε ηνπ/ωλ 
ηκήκαηνο/ηωλ .6/ηεο ππ αξηζ…….. ζύκβαζεο «(ηίηινο ζύκβαζεο)», ζύκθωλα κε 
ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) …………. Γηαθήξπμε/Πξόζθιεζε / 7 ………………. 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. 

                                                 
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 / ππεξεζηώλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ 

118/2007. 

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 
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(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 

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

 
 

 Αλρεο (ΔΜ) Γηωηίθαο Γεκήηξηνο 
        Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

Αλρεο (ΠΕ)  Μπνύριεο Ηωάλλεο 
Γηεπζπληήο  4νπ ΔΓ 

 

                                                                                                                                                   

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

δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
                  29 Οθη 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
 1. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: 
 
  α. ………………………………….. , σο Πξόεδξν 
  β. ………………………………….  ,  
  γ. …………………………………. , 
  δ. …………………………………..  θαη 
  ε. ………………………………… , σο κέιε, 
 
ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκόλ … (1)….Γηαηαγήο πγθξόηεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ ηεο 
ύκβαζεο.... (2) ….ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα .….(3) ….. θαη θνηλνπνηήζεθε 
ζηελ Δπηηξνπή κε ηελ....(4) …… Γηαηαγή. 
 
 2. ήκεξα, ...(5)...., ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπλήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε 
ζη… (6) ….. , κε ηελ παξνπζία η…….(7) …………… , εμνπζηνδνηεκέλνπ 
εθπξνζώπνπ η…..(8)..., πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα πξνζθνκηζζέληα πξνο 
έιεγρν πιηθά ηεο ύκβαζεο, (πνπ εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα) ηα 
νπνία απνηεινύλ ……… (9) ……. ηνπ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλνπ πξνο παξάδνζε 
πιηθνύ. Γίλεηαη κλεία ηνπ όηη ηα παξαπάλσ πιηθά πξνζθνκίζζεθαλ γηα έιεγρν 
εκπξόζεζκα. 
 
 3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αλαηεζέληνο ζ' απηήλ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή 
έιαβε ππ' όςε ηεο: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/11. 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
  γ. Σελ ….(1).... Γηαηαγή πγθξόηεζήο ηεο. 
  δ. Σελ….(4)…Γηαηαγή, κε ηελ νπνία ηεο θνηλνπνηήζεθε ε 
ύκβαζε. 
  ε. Σν ζύλνιν ηεο…..(2)..... ύκβαζεο, ηδίσο δε ηνπο όξνπο ηεο 
πνπ αθνξνύλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο πνηνηηθνύο, ελ 
γέλεη όξνπο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, ζηνλ ηξόπν θαη ηηο κεζόδνπο δηεμαγσγήο 
ηνπ παξόληνο ειέγρνπ, θαζώο θαη ζηελ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλε πξνο παξάδνζε 
πνζόηεηα, θαηά είδε θαη θαηεγνξίεο πιηθνύ. 
  ζη. …….(10)……. 
  δ. …….(11)……. 
  ε. …….(12)……. 
  ζ. …….(13)……. 
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  η. Σα απνηειέζκαηα ησλ καθξνζθνπηθώλ ειέγρσλ, ζηνπο 
νπνίνπο πξνέβεζαλ ζήκεξα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηόπν παξάδνζεο ησλ 
πιηθώλ, επί ηε παξνπζία ηνπ παξαπάλσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
παξόρνπ ππεξεζηώλ. 
 
 4. Αθνύ έιαβε ππ' όςε ηεο ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή απνθαίλεηαη 
…..(11)….. όηη ηα πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν πιηθά πιεξνύλ, από πνηνηηθή 
άπνςε, ηνπο όξνπο ηεο …..(2).... ύκβαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξνύλ λα 
παξαιεθζνύλ ρσξίο βιάβε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Τπεξεζίαο. 
…………………..(12)…………………………………. 
 
 5. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ πιηθώλ, ε νπνία έγηλε κε αθξηβή θαηακέηξεζή ηνπο, επί ηε 
παξνπζία ηνπ …….(13) ……., δηαηεηαγκέλνπ ππεύζπλνπ ηνπ ....(14) ……ζηνλ 
νπνίν θαη παξέδσζε ηα ειεγρζέληα θαη παξαιεθζέληα πιηθά. 
 
 6.  ε πίζησζε ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, 
ζπληάρζεθε ην παξόλ Πξσηόθνιιν (θαη ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκά ηνπ, κε ην 
νπνίν ζπλαπνηεινύλ έλα ζώκα) θαη ππνγξάθεηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ παξόρνπ 
ππεξεζηώλ. εκεηώλεηαη όηη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζα εθδνζεί 
ν αλαγθαίνο αξηζκόο αληηγξάθσλ, ηα νπνία ζα απνζηαινύλ πξνο ηνπο 
πξνβιεπόκελνπο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, παξαιήπηεο. 
 

Ζ Δπηηξνπή 
 

Ο Πξόεδξνο         Σα κέιε 
 
…………….. 
         α. ……………. 
         β. ……………. 
  
Ο Τπεύζπλνο πνπ παξέιαβε 
 
             Ο Πάξνρνο Τπεξεζηώλ  
              (ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο  
                  εθπξόζσπνο ηνπ) 
 
Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ δηαζηεκάησλ: 
 (1) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Γηαηαγήο πγθξόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

(2) Γξάθεηαη ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηεο ύκβαζεο. 
(3) Γξάθνληαη ηα πιηθά ηεο ύκβαζεο. 
(4) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Γηαηαγήο κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δπηηξνπή 

ην θείκελν ηεο ύκβαζεο θαη δόζεθαλ ηπρόλ πξόζζεηεο εληνιέο ή νδεγίεο. Αλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 
Γηαηαγή, δηαγξάθεηαη νιόθιεξε ε ζρεηηθή θξάζε. 

(5) Γξάθεηαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
(6) Γξάθεηαη ν ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
(7) Γξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε ηδηόηεηα ηνπ παξηζηακέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

παξόρνπ ππεξεζηώλ. 
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(8) Γξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 
ύκβαζε. 

(9) Γξάθνληαη νη ιέμεηο: ην ζύλνιν ή ε ιέμε: κέξνο, θαηά πεξίπησζε. 
(10) Γξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ηα πξόζζεηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππ' όςε, όπσο 

π.ρ. ην ηπρόλ ππάξρνλ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ πνηόηεηαο ηεο ΓΓΑΔΔ (άξζξ. 18 παξ. 1ε λ. 
3433/2006). 

(11) Γξάθεηαη ε ιέμε: νκόθσλα, ή νη ιέμεηο: θαηά πιεηνςεθία, θαηά πεξίπησζε. 
(12) ε πεξίπησζε ύπαξμεο κεηνςεθνύληνο κέινπο, γξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 

θαη ην ζθεπηηθό ηεο δηαθσλίαο ηνπ. 
(13) Γξάθεηαη ν βαζκόο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Γηαρεηξηζηή. 
(14) Γξάθεηαη ην Κέληξν. 
 
 
 

εκείσζε: 
Οη εληόο παξέλζεζεο θξάζεηο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 6 έρνπλ ηεζεί πξνο δηεπθόιπλζε 

ηεο Δπηηξνπήο, θπξίσο ζε πεξίπησζε πιεζώξαο πιηθώλ, νπόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, σο 
παξάξηεκα ηνπ Πξσηνθόιινπ, αληίγξαθν ηνπ ηπρόλ θαηαιόγνπ πιηθώλ πνπ ππάξρεη ζηελ 
ύκβαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δηαγξάθνληαη νη παξελζέζεηο θαη ε Δπηηξνπή απαξηζκεί ηα 
πξνο έιεγρν πιηθά ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξσηνθόιινπ, ακέζσο πξηλ ηελ παξέλζεζε.  
 
 

Ο Γληεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνπζηνδνηείηαη όπσο πξνβεί ζε αλάινγε 

δηακόξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο Πξνζζήθεο αλαιόγσο ησλ ζεζκηθώλ θεηκέλσλ πεξί 

πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ζην δεκόζην ηνκέα. 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο 
        Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

Αλρεο (ΠΕ)  Μπνύριεο Ησάλλεο 
Γηεπζπληήο  4νπ ΔΓ 
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        33 Μ/Κ ΣΑΞΘΑΡΥΘΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΔΧΝΘΧΝ» 
                 4ν ΕΠΘΣΕΛΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ 
                  29 Οθη 19 
ΠΡΟΘΗΚΗ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 
ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 11/2019 
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΡΡΘΦΗ 
 

 1. Η Επηηξνπή Παξαιαβήο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: 
 
  α. ……………………, σο Πξόεδξν 
  β. ……………………, 
  γ. …………………….., 
  δ. …………………….. θαη 
  ε. …………………….., σο κέιε, 
 
ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκόλ…… (1).….. Δηαηαγήο πγθξόηεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ ηεο 
ύκβαζεο….(2)…..  ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα …..(3)….. θαη θνηλνπνηήζεθε 
ζηελ Επηηξνπή κε ηελ ....(4)….. Δηαηαγή. 
 
 2. ήκεξα, ...(5)...., ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο ζπλήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε 
ζη ……(6) ……, κε ηελ παξνπζία η….(7)….. , εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ 
η….(8)...., πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν πιηθά ηεο 
ύκβαζεο, (πνπ εκθαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα) ηα νπνία απνηεινύλ 
…..(9) …… ηνπ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλνπ πξνο παξάδνζε πιηθνύ. Γίλεηαη κλεία 
ηνπ όηη ηα παξαπάλσ πιηθά πξνζθνκίζζεθαλ γηα έιεγρν εκπξόζεζκα. 
 
 3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αλαηεζέληνο ζ' απηήλ ειέγρνπ, ε Επηηξνπή 
έιαβε ππ' όςε ηεο: 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/11. 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
  γ. Σελ ….(1) …..Δηαηαγή πγθξόηεζήο ηεο. 
  δ. Σελ…..(4)...Δηαηαγή, κε ηελ νπνία ηεο θνηλνπνηήζεθε ε 
ύκβαζε. 
  ε. Σν ζύλνιν ηεο …..(2) …..ύκβαζεο, ηδίσο δε ηνπο όξνπο ηεο 
πνπ αθνξνύλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο πνηνηηθνύο, ελ 
γέλεη όξνπο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, ζηνλ ηξόπν θαη ηηο κεζόδνπο δηεμαγσγήο 
ηνπ παξόληνο ειέγρνπ, θαζώο θαη ζηελ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλε πξνο παξάδνζε 
πνζόηεηα, θαηά είδε θαη θαηεγνξίεο πιηθνύ. 
  ζη. …………..(10) …………… 
  δ. ………………………………. 
  ε. ……………………………… 
  ζ. ……………………………… 
  η. Σα απνηειέζκαηα ησλ καθξνζθνπηθώλ ειέγρσλ, ζηνπο 
νπνίνπο πξνέβεζαλ ζήκεξα ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο ζηνλ ηόπν παξάδνζεο ησλ 
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πιηθώλ, επί ηε παξνπζία ηνπ παξαπάλσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
παξόρνπ ππεξεζηώλ. 
 
 4. Αθνύ έιαβε ππ' όςε ηεο ηα παξαπάλσ, ε Επηηξνπή απνθαίλεηαη 
……(11) ……. όηη ηα πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν πιηθά πιεξνύλ, από πνηνηηθή 
άπνςε, ηνπο όξνπο ηεο …..(2)…... ύκβαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξνύλ λα 
παξαιεθζνύλ ρσξίο βιάβε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Τπεξεζίαο. …..(12) ……. 
 
 5. ε πίζησζε ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, 
ζπληάρζεθε ην παξόλ Πξσηόθνιιν (θαη ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκά ηνπ, κε ην 
νπνίν ζπλαπνηεινύλ έλα ζώκα) θαη ππνγξάθεηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Επηηξνπήο θαη ηνλ παξηζηάκελν «ππεύζπλν» ηνπ ....(14) …..Γίλεηαη κλεία 
ηνπ όηη ν παξηζηάκελνο εθπξόζσπνο ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ....(15) ….ην 
παξόλ. εκεηώλεηαη όηη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο, ζα εθδνζεί ν 
αλαγθαίνο αξηζκόο αληηγξάθσλ, ηα νπνία ζα απνζηαινύλ πξνο ηνπο 
πξνβιεπόκελνπο από ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 

Η Επηηξνπή 
Ο Πξόεδξνο         Σα κέιε 
……………….. 
        α.  ………………… 
        β. ………………… 
        γ. ………………… 
        δ. ………………… 
  
Ο Τπεύζπλνο πνπ δελ παξέιαβε 
 
            Ο Πάξνρνο Τπεξεζηώλ 
            (ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
                εθπξόζσπνο ηνπ) 
          ……………….. 
         ……………….. 
 
 
Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ δηαζηεκάησλ: 
 

(1) Γ ξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Δηαηαγήο πγθξόηεζεο ηεο Επηηξνπήο. 
(2) Γξάθεηαη ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηεο ύκβαζεο. 
(3) Γξάθνληαη ηα πιηθά ηεο ύκβαζεο. 
(4) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Δηαηαγήο κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ 

Επηηξνπή ην θείκελν ηεο ύκβαζεο θαη δόζεθαλ ηπρόλ πξόζζεηεο 
εληνιέο ή νδεγίεο. Αλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα Δηαηαγή, δηαγξάθεηαη 
νιόθιεξε ε ζρεηηθή θξάζε. 

(5) Γξάθεηαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
(6) Γξάθεηαη ν ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
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(7) Γξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε ηδηόηεηα ηνπ παξηζηακέλνπ 
εθπξνζώπνπ ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ. 

(8) Γξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ, όπσο πξνθύπηεη από 
ηελ ύκβαζε. 

(9) Γξάθνληαη νη ιέμεηο: ην ζύλνιν ή ε ιέμε: κέξνο, θαηά πεξίπησζε. 
(10) Γξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ηα πξόζζεηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππ' 

όςε, όπσο π.ρ. ην ηπρόλ ππάξρνλ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ πνηόηεηαο 
ηεο ΓΔΑΕΕ (άξζξ. 18 παξ. 1ε λ. 3433/2006). 

(11) Γξάθεηαη ε ιέμε: νκόθσλα, ή νη ιέμεηο: θαηά πιεηνςεθία, θαηά 
πεξίπησζε. 

(12) ε πεξίπησζε ύπαξμεο κεηνςεθνύληνο κέινπο, γξάθεηαη ην 
νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαη ην ζθεπηηθό ηεο δηαθσλίαο ηνπ. 

(13) Γξάθεηαη ν βαζκόο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Δηαρεηξηζηή. 
(14) Γξάθεηαη ην Κέληξν. 
(15) Γξάθεηαη ε ιέμε: πξνζππέγξαςε ή νη ιέμεηο: αξλήζεθε λα 

πξνζππνγξάςεη, θαηά πεξίπησζε. 
 
 
εκείσζε: 

Οη εληόο παξέλζεζεο θξάζεηο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 6 έρνπλ ηεζεί πξνο 
δηεπθόιπλζε ηεο Επηηξνπήο, θπξίσο ζε πεξίπησζε πιεζώξαο πιηθώλ, νπόηε 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, σο παξάξηεκα ηνπ Πξσηνθόιινπ, αληίγξαθν ηνπ 
ηπρόλ θαηαιόγνπ πιηθώλ πνπ ππάξρεη ζηελ ύκβαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
δηαγξάθνληαη νη παξελζέζεηο θαη ε Επηηξνπή απαξηζκεί ηα πξνο έιεγρν πιηθά 
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξσηνθόιινπ, ακέζσο πξηλ ηελ παξέλζεζε. 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 Αλρεο (ΕΜ) Γησηίθαο Δεκήηξηνο 
        Επηηειήο 4νπ ΕΓ/ΘΘ 

Αλρεο (ΠΖ)  Μπνύριεο Θσάλλεο 
Δηεπζπληήο  4νπ ΕΓ 
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        «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
                 4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
        29 Οκη 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
                                 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΜΔΡΗΓΩΝ 
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

 1.       Ο κάηφθι σπογεγραμμένος ............................................................  

οριζθείς με ηο  .......................................................  (έγγραθο) φς σπεύθσνος ηοσ 

……………. προβαίνει με ηο παρόν, ζε ηοποθέηηζη παραγγελίας ζσζζιηίοσ για ηην 

κάλσυη ηφν αναγκών ζίηιζης ηης ..........................  [ημέρα ηης εβδομάδος με ανάλογη 

επιζήμανζη ποσ θα παραπέμπει ζηο πρόγραμμα ζσζζιηίοσ, πτ. Γεσηέρα (1η) ηοσ 

μήνα]  ....................................................................  (ημερομηνία, π.τ. 12 Φεβ 2016), 

ζύμθφνα με ηις προβλέυεις ηης σπ. αριθ .............  / …... ζύμβαζης και ηα αναλσηικά 

ζηοιτεία όπφς αναγράθονηαι ζηον Πίνακα ποσ ακολοσθεί: 

 

 

2. Σο παρόν ένησπο σποβάλλεηαι  .................................  (ηλεκηρονικά ή με 
ηηλεομοιοησπία) όπφς παρακάηφ: 
 
      α.   ηον σπεύθσνο ηοσ παρότοσ σπηρεζιών ……………….. (όνομα 
σπαλλήλοσ), ζηην διεύθσνζη ………………… ή ζηο ΦΑΞ: …………….για ενέργεια. 
 
      β.      ηο ……………. (Τπηρεζία τημαηιζμού) και ζηον πρόεδρο ηης 

επιηροπής παραλαβής .......................... (Βαθμός - όνομα) για ενημέρφζη. 
 
             3.          ηοιτεία αποζηολέα: .... …………………………………………………….. 

Σόπος ....... Ζμερομηνία ..... και ώρα .........  

                                                                                         Τπογραθή 

 
Ακριβές Ανηίγραθο 

 
 

 Αντης (ΔΜ) Γιφηίκας Γημήηριος 
        Δπιηελής 4οσ ΔΓ/ΗΗ 

Αντης (ΠΕ)  Μπούτλης Ηφάννης 
Γιεσθσνηής  4οσ ΔΓ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΗΣΗΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ 

ΜΔΡΗΓΩΝ 

ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Γενικό Παράρηημα «Β»   

2 Βρέθη (0-6 μηνών) Παράρηημα «Γ»   

3 Βρέθη (6-12 μηνών) Παράρηημα «Γ»   

4 Παιδιά (1-12 εηών) Παράρηημα «Δ»   

5 Γιαβηηικοί Παράρηημα «Σ»   

6 Δσάλφηες ομάδες Παράρηημα «Ε»   

 ΣΥΝΟΛΟ    
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
(ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

 
Άπθπο 1  

Πεπιγπαθή – Ανηικείμενο 
 

 1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV1: 55322000-3. 
 
 2. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηξηψλ (3) έηνηκσλ γεπκάησλ 
αλά εκέξα (πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ 
ζπζζηηίσλ φπσο ζπζζίηηα γηα επάισηεο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε 
«1/Β»ηνπ παξφληνο. 
 
 3. Σα εηδηθά ζπζζίηηα εθηηκψληαη (ρσξίο δέζκεπζε) ζε πνζνζηφ απφ 
10% έσο 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ ηνπ θάζε θέληξνπ / πεξηνρήο. 
 
 4. Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεσο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 
θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ δελ κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα λα 
απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηδφκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ εκεξήζησλ 
κεξίδσλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 
 

Άπθπο 2 
Πποαπαιηούμενα - Πποζόνηα Τποτήθιος Παπόσος Τπηπεζιών 

 
 1. Οη ππνςήθηνη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ  ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο 
νθείινπλ λα ππνβάινπλ επηπξφζζεηα, ζηνηρεία ή αλαθνξά κε αλάινγε 
παξαπνκπή ζην Φάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», πνπ αθνξνχλ: 
 
  α. Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο 
επηρείξεζεο παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο 
απφ ηελ Τπεξεζία πγεηνλνκηθφ έιεγρν. 
 
  β. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ην ζθνπφ ηεο 
παξνρήο ζίηηζεο. 
 
  γ. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε κεηαθνξάο (ζπζθεπαζίαο) 
ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνπζεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ 

                                                           
1 Ν4412/16, Άξζξν 23, Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νλνκαηνινγίεο ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ «Κνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV)», φπσο 
εγθξίζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
5εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ην θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (L 340) 
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ηξνθίκσλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν λνκνινγία. 
 
  δ. Σελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 22:000 θαη ISO 9001 ή ηζνδχλακα. 
 
  ε. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζπζζηηίσλ κε 
θαηάιιεια νρήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο άδεηεο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη 
νδεγνί απηψλ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα 
ηνλ αλάινγν ηχπν νρήκαηνο. 
 
  ζη. Λίζηα φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ πξνκεζεπηψλ. 
 
  δ. Τπεχζπλεο δειψζεηο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ 
πξνκεζεπηψλ ηνπ φηη κπνξνχλ λα ηνλ εθνδηάδνπλ κε επαξθείο πνζφηεηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα. 
                   

Άξζξν 3 
Τποσπεώζειρ Τποτήθιος Παπόσος Τπηπεζιών 

 
 1. Ο ππνςήθηνο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζην 
θάθειν ηεο  ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνηρεία ή αλαθνξά κε αλάινγε παξαπνκπή ζην 
Φάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», γηα ηα εμήο: 
 
  α. Σν πξνζσπηθφ (αξηζκφο, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, βάξδηεο, 
ψξεο παξνρήο ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ηνλ παξερφκελν έξγν. 
 
  β. Σε κέζνδν παξαζθεπήο, επφπηεπζεο θαη ειέγρνπ 
παξαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ηνπ ζπζζηηίνπ. 
 
  γ. Σα κέηξα πνπ ζα ιάβεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
 
  δ. Γήισζε εθεδξηθήο κνλάδαο εγθαηάζηαζεο ε νπνία ζα 
ελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαγσγήο ηεο αξρηθήο κνλάδαο, ε 
νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή.  ε πεξίπησζε 
πνπ ε εθεδξηθή κνλάδα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αξρή πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 
σο θχξηα, ηφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα δειψζεη εληφο 3 εκεξψλ απφ έλαξμεο ηεο 
ζχκβαζεο, λέα εθεδξηθή κνλάδα, ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο   κε ηελ αξρηθή. 
 
  ε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα παξαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ην 
ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, λα δειψλνπλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθή /-έο κνλάδα / -εο, ζηελ /ζηηο νπνία /-εο ζα παξαζθεπαζζνχλ ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο / ηνπο. Δπίζεο, λα 
επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ε παξαζθεπή  ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα 
γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή 
κεξηθά ηε κνλάδα παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο 
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εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ 
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή 
 
  ζη. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Κέληξν/Γνκή, φπσο πξνβεί ζηελ 
δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ / εγθαηάζηαζε κέζσλ, ζην Κέληξν/Γνκή γηα ην 
νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο γεπκάησλ, 
θαηαζθεπάδνληαο/ηνπνζεηψληαο θαηά πεξίπησζε ηα απαηηνχκελα κέζα 
ζπληήξεζεο απνζήθεπζεο, παξαζθεπήο, δηαλνκήο / παξάζεζεο θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο παξνρήο 
ξεχκαηνο θαη λεξνχ ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Ζ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ, απνηειεί απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
(αλαδφρνπ). ε θάζε πεξίπησζε γηα ηηο παξαπάλσ ππνδνκέο / εγθαηαζηάζεηο 
κέζσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο πηζηνπνηήζεηο, αλάινγα 
κε ηε ρξήζε ηνπο (αξρηθή παξαζθεπή, αλαζέξκαλζε ή ζπληήξεζε γεπκάησλ 
θ.ιπ.). 
 
 2. ηα παξαπάλσ νη θαη’ ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 
πιεξνχληαη είλαη νη εμήο: 
 
  α. Ζ πηζηή ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ 
αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04. 
 
  β. Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζπζζηηίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  
 
  γ. Σα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, 
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
  δ. Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 
θαη ζα δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο, κε κέξηκλα ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαθηλεηέο ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ππνρξενχληαη λα κελ 
δηαθηλνχλ πξντφληα ηα νπνία νη παξαγσγνί δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξ. 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ηνπ λ.2939/01 
(ΦΔΚ 179 Α) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δπηπξφζζεηα ν αξηζκφο 
ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 4β ηνπ λ.2939/01 ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ 
ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 
 
  ε. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ ησλ αηηνχλησλ άζπιν δηαθξίλεηαη 
σο αθνινχζσο:  
   (1) Γεληθφ πζζίηην σο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο. 
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   (2) πζζίηην γηα βξέθε (0-6 κελψλ) σο Πξνζζήθε «1» ηνπ 
παξφληνο. 
   (3) πζζίηην γηα βξέθε (6-12 κελψλ) σο Πξνζζήθε «1» 
ηνπ παξφληνο. 
   (4) πζζίηην γηα παηδηά (1 σο 12 εηψλ) σο Πξνζζήθε «1» 
ηνπ παξφληνο. 
   (5) πζζίηην γηα δηαβεηηθνχο σο Πξνζζήθε «1» ηνπ 
παξφληνο. 
 
   (6) πζζίηην γηα επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, ζειάδνπζεο θηι) 
σο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο. 
 
 ημείυζη: Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ λα κελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είδε ή δηαδηθαζίεο πνπ δελ επηηξέπνληαη απφ ηε κνπζνπικαληθή 
ζξεζθεία (ρνηξηλφ θξέαο, αιθνφι). 
 
  ζη. Σα ηξία (3) γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαηίζεληαη απφ 
πξνζσπηθφ ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ  απφ 07:00 σο ηελ 09:00 γηα ην πξσηλφ, απφ 
12:30 σο ηελ 14:30 γηα ην κεζεκεξηαλφ θαη απφ 19:00 σο ηελ 21:00 γηα ην βξαδηλφ 
θαη ζηελ ελδεηθλπφκελε γηα βξψζε ζεξκνθξαζία. Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη 
ελδεηθηηθφ θαη ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
 3. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ζα πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα 
δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο παξάζεζεο, λα δηαζέηεη πιηθά δηαλνκήο θαγεηνχ 
(πνηήξηα, ραξηνπεηζέηεο θηι.) θαζψο θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
 
 4. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ 
αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθή 
θαζαξηφηεηα – πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ. 
 
 5. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ζα παξαδίδεη 
ηνπο ρψξνπο σο έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ 
θαη ηα κεραλήκαηα – έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ. 
 
 6. Ζ εμππεξέηεζε ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο (SELF 
SERVICE). 
 
 7. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν Έξγνπ θαη 
Αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, 
αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα 
πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ θαη΄ ειάρηζηνλ ζχκθσλα 
κε ην εμήο σξάξην:  
 
  α. Απφ  06:45 σο ηηο  09:15 γηα ην πξσηλφ. 
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  β. Απφ 12:15 σο ηηο 14:45 γηα ην γεχκα. 
 
  γ. Απφ 18:30 σο ηηο 21:30 γηα ην δείπλν 
 
 8. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ: 
 
  α. Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 
 
  β. Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη 
ινηπέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
  γ. Θα είλαη επγεληθφ, εππξεπνχο εκθάληζεο θαη ζα δέρεηαη θάζε 
έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
         ε.  Θα εθηειεί ην απαηηνχκελν έξγν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ,  
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο,  γεληθή θαζαξηφηεηα εληφο ησλ ρψξσλ 
παξάζεζεο ζπζζηηίνπ  θαζψο θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε 
ζπζζηηίνπ,   θαη΄ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην εμήο σξάξην: 
 
   (1)    Απφ  06:45 σο ηηο  09:15 γηα ην πξσηλφ. 
 
   (2)    Απφ 12:15 σο ηηο 14:45 γηα ην γεχκα. 
 
   (3)    Απφ 18:30 σο ηηο 21:30 γηα ην δείπλν. 
 
 9. Ζ ζηξαηησηηθή Τπεξεζία, εθ φζνλ δελ έρεη δεηεζεί ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ αλαδφρνπ, δελ έρεη θακία δέζκεπζε (πξνο ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ)  γηα ηελ 
παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ, πιελ φκσο, εάλ πθίζηαηαη (ηερληθά) ε 
δπλαηφηεηα απηή θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ζηελ πξνζθνξά ηνπ είρε δειψζεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1.ζη. ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε εμεηάδεηαη αξκνδίσο 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη θνηλήο 
ζπκθσλίαο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηάζεζεο / θνζηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 
απαηηεζνχλ έξγα ππνδνκήο πνπ απνξξένπλ απφ λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο, ηφηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο / εγθαηάζηαζεο επηβαξχλεη 
ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ  θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (εληφο ηξηκήλνπ απφ 
νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ) απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
       10.   Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο γεπκάησλ πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη 
κε βάζε ην νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή / παξφρνπ ε αιιαγή ηεο ή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ  θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 
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Άξζξν 4 
Ποιόηηηα Πποζθεπομένυν Ειδών – Έλεγσορ 

 
 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  
 
  β. Σα γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη / ζπληεξνχληαη 
(φπνπ απαηηείηαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη λα δηαλέκνληαη, κε ζπγθεθξηκέλε 
κέζνδν (cook and serve), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδνληαη  νη ζπλζήθεο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, φζν θαη θαηά ηελ 
ζπληήξεζε θαη ηελ δηαλνκή / παξάζεζε. Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνρξενχληαη, εληφο ηνπ θαθέινπ (ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο), λα ππνβάιεη ζρεηηθή 
ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πξναλαθεξζείζα 
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν, κε επηζπλαπηφκελε αιιεινγξαθία (θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ) ή ζρεηηθή παξαπνκπή, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο λα 
πξνβεί ζε ζρεηηθφ έιεγρν θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζπκβάζεσο.  
 
  γ. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ  πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο παξαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη 
ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη 
απνιχκαλζε ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 
 
  δ. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα γηα 
ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε παξ. 1γ θαη 1ε ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ παξφληνο.  
 
  ε. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε 
δεζηά θαη θξχα ηξφθηκα έηζη ψζηε λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο 
θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. πγθεθξηκέλα, ε 
ζπζθεπαζία ηνπ θαγεηνχ ζα είλαη αηνκηθή θαη θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν 
πξννξίδεηαη (άκεζε επαθή κε ηξνθή θαη αληνρή ζηελ αλαζέξκαλζε) ηελ 
δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο θαηά ηελ ψξα ηεο δηάζεζεο 
γηα ηελ απνθπγή αιινηψζεσλ ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ζηηηδφκελσλ. Δπηπιένλ λα ηεξνχληαη νη πξνβιέςεηο 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθη. 2001 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 
ηξφθηκα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο (δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο / επηζεκάλζεηο πνπ 
αθνξνχλ νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζπζζίηην θαη δπλαηφλ λα πξνθαινχλ 
αιιεξγίεο, δπζαλεμίεο, θ.ιπ.)  
 
  ζη. Δπίζεο ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ,  
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα 
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πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθφ ζε ηξφθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε 
(ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο ΔΚ 1441/2007) 
    (α) Salmonella spp: απνπζία / 25 γξ. (ππνρξεσηηθά 
γηα γεχ-καηα πνπ πεξηέρνπλ θνηφπνπιν) 
 
    (β) Listeria  monocytogenes  : ≤ 100 cfu/g. 
 
     Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη παξαθάησ 
εμεηάζεηο δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία αιιά απαηηνχληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία ζε ηξφθηκα αξρηθψλ παξαιαβψλ (Κ/Φ θξέαηα), θαζψο θαη ζε είδε 
θπιηθείνπ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ/ 7Ζ 
Έθδνζε/ΓΔ/ΓΔΜ. 
 
    (γ) Stαphylococcus  coagulase positive  : <100  
cfu/g. 
 
    (δ) E. coli : <10 cfu/g. 
 
   (2) Υεκηθή αλάιπζε 
 
   (3) Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
    ε θηκά θαη θξεαηνζθεπάζκαηα (κπηθηέθηα θ.ιπ.) 
 
  δ. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε 
είδνο ζπζζηηίνπ (πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν) δπν (2) έσο ηξείο (3) θνξέο κεληαίσο, 
θαη ην θφζηνο ηνπο, ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε ηαπηφρξνλε ιήςε δεηγκάησλ αλά κεξίδα, δει. είλαη δπλαηή ε ιήςε 
δείγκαηνο πξσηλνχ ηελ εκέξα Α, γεχκαηνο (κεζεκεξηαλνχ) ηελ εκέξα Β, δείπλνπ 
ηελ εκέξα Γ, ή αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εκεξψλ θαη εηδψλ γεπκάησλ. Δπίζεο ηνλ 
αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ινηπψλ 
εμεηάζεσλ.  
 
  ε. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη 
λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 
   
 2. Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

 
  α. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  θαη νη «εγθεθξηκέλνη» ππεξγνιάβνη 
απηνχ (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) ζα δέρεηαη /-νληαη νπνηνλδήπνηε 
έιεγρν ζηα ζπζζίηηα / γεχκαηα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ 
έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο έξγνπ, απνηεινχκελε ηνπιάρηζηνλ απφ έλαλ (1) αμησκαηηθφ ηνπ 
Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο (πξνο 
ηνλ αληίζηνηρν θνξέα δηελέξγεηαο ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ) . Ζ ππφςε 
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επηηξνπή ζα ζπγθξνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπνπ θνξέα δηελέξγεηαο ησλ 
εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 
  β. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή, ζα ειέγρεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα / 
ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα / πηζηνπνηεηηθά ησλ ρψξσλ  παξαζθεπήο 
ησλ γεπκάησλ. 
 
  γ. Δπίζεο, επηπιένλ ν έιεγρνο απνζθνπεί θαη ζηελ εμαθξίβσζε 
ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), 
ζηελ αζθάιεηα απφ πιεπξάο πγηεηλήο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
  δ. Ζ ππεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ  , ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη 
ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 3. Φξέζθα θαη επνρηαθά δηαζέζηκα θξνχηα θαη ιαραληθά (πνπ έρνπλ 
θαζαξηζηεί ζσζηά) ζα πξέπεη λα ζεξβίξνληαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα θαη φζν 
ην δπλαηφλ πην θξέζθα, φπσο ελδεηθηηθά απνηεινχλ νη ζαιάηεο, ηα θξέζθα θαη 
νιφθιεξα ηα αγγνχξηα, νη ληνκάηεο, ηα θξεκκχδηα θαη φια ηα άιια ιαραληθά πνπ 
δεηνχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ. 
 
 4. Ζ παξνρή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ γεπκάησλ φπσο θξέαηα, ιαραληθά, 
ζάιηζεο ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη κεκνλσκέλα θαη φρη εληαία. (π.ρ. φηαλ ζην 
πξφγξακκα πξνβιέπεηαη "καθαξφληα κε θφθθηλε ζάιηζα" ηφηε καθαξφληα θαη 
ζάιηζα ζα δηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία έθαζην). 
 
 5. Ζ δηαλνκή θξνχησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κπαλάλεο, 
ρνπξκάδεο, κήια, ζηαθχιηα, ξνδάθηλα, δακάζθελα, πνξηνθάιηα, θεξάζηα, 
θαξπνχδηα γηα λα εμαζθαιίζεη ε δηαηξνθηθή πνηθηινκνξθία. 
 
 6. Σν ησδηνχρν αιάηη κπνξεί λα πξνζηεζεί φπνπ απαηηείηαη, ε 
ππεξβνιηθή ρξήζε αιαηηνχ, ηδίσο ζηα ιαραληθά θαη ζηα θξέζθα ηξφθηκα ζα πξέπεη 
λα  απνθεχγεηαη. 
 
 7. Ζ θαλέια δελ ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε καγεηξεκέλν 
θαγεηφ, θαζψο δελ εθηηκάηαη επξέσο σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο καγεηξέκαηνο. 
 
 8. Σα θξέαηα, ηδηαίηεξα ην θνηφπνπιν, είλαη θαιά καγεηξεκέλα θαη φρη 
κηζνςεκέλα / σκά. Δπίζεο, ε εηαηξεία απνδέρεηαη ειέγρνπο πνπ λα επαιεζεχεηαη 
φηη ηα θξέαηα, ηδίσο ην κνζραξίζην θξέαο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαλέλα 
ρνηξηλφ ή ρνηξηλά πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαίσλ ηεγαλίζκαηνο / 
ςεζίκαηνο. 
 
 9. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα βξαζηά απγά ζεξβίξνληαη 
θξέζθα θαη φρη παξαζθεπαζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ζε ρξφλν πάξα πνιχ καθξηλφ 
ή έρνπλ αθεζεί ζε δεζηφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζή ηνπο. 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 

      Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο Αζύλος,  
      Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

B -9 

 10. Σα δπκαξηθά, ην ξχδη θαη ηα άιια άκπια πξέπεη λα είλαη επαξθψο 
καγεηξεκέλα θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή λα ζεξβίξνληαη 
μερσξηζηά γηα λα είλαη εθηθηή ε αλάκεημε ηνπο. 
 
 11. Να γίλεηαη απνθπγή ηεο πξνζζήθεο δάραξεο ζηα θχξηα γεχκαηα.  
 

Άξζξν 5 
Παπαγγελία – Παπάδοζη – Παπαλαβή Μεπίδυν 

 
 1. Ζ αξρηθή θαη’ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ 
κεξίδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ 
πξνγξακκάησλ ηεο Πξνζζήθεο ηνπ Παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο 
κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ 
παξάδνζε, κέρξη ηελ 11:00  κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν ππεχζπλνπ ηεο Τπεξεζίαο 
φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ησλ ζπκβάζεσλ. Παξαγγειία πνπ ζα 
δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ.  
 
 2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηήο (θνξέαο δηελέξγεηαο ζπκβάζεσλ) 
δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ  λα ηξνπνπνηεί, 
απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ 
ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 
ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία.  
 
 ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο (δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο 
θαη’ εθηίκεζε παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ πξφθεηηαη λα 
θαηαλαισζνχλ παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε ή θαηάςπμε (αλάινγα κε ηε 
ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν) ΓΔΝ ΑΝΑΘΔΡΜΑΗΝΟΝΣΑΗ θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε 
εληνιή / παξαγγειία θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο.  
 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ειάρηζηε πνζφηεηα εκεξήζησλ κεξίδσλ γηα 
θαηαλάισζε ηελ επφκελε εκέξα δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπκβαηηθήο, ελψ ε κέγηζηε ζα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο 
δπλαηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλππνινγίδεηαη επί ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε ππέξβαζή ηνπ. 
 
 3. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάδεη επαξθψο ην 
Κέληξν / Γνκή θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ κε ηα απαξαίηεηα ζθεχε θαη αλαιψζηκα 
(αιάηη, πηπέξη, ραξηνπεηζέηεο, πνηήξηα θηι). 
 
 4. Σα θαγεηά πξέπεη λα παξαδίδνληαη κέζα ζε ηζνζεξκηθά θνπηηά 
κεηαθνξάο θαη λα αθήλνληαη κέζα ζηα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαηαλάισζεο. Σα ηζνζεξκηθά 
θνπηηά κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη θαζαξά κε επζχλε ηεο εηαηξείαο ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπλζήθεο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο. 
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 5. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, ε επίβιεςε θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ, ε νπνία ζα 
ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κε κέξηκλα ηνπ θαηά ηφπν θνξέα δηελέξγεηαο 
ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ ζα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία αιιά θαη ηελ 
φιε πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα αλ ε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
παξέρνληνο ππεξεζίεο θαζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη 
ηεο ηειηθήο δηάζεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
 
 6. Καζεκεξηλά ζα ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο παξαιεθζέλησλ κεξίδσλ  
(πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο) πνπ ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ 
ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ηνλ επηθεθαιήο   ηνπ Κέληξνπ / 
Τπνδνκήο θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαγγειζείζεο  κεξίδεο  δελ θαηαλαισζνχλ 
εληφο ηεο εκέξαο ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο παξαιάβεη 
θαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (γηα ζπγθεθξηκέλα είδε) λα ηηο δηαηεξήζεη κε 
αζθαιή θαη πγηεηλφ ηξφπν ζε ρψξν επζχλεο ηνπ. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ησλ 
κεξίδσλ, ζα πξνβιέπεηαη ε δηαλνκή  ηελ επνκέλε εκέξα αλεμαξηήησο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Eαλ ηα ππφςε γεχκαηα παξαζθεπάδνληαη κε ηε 
κέζνδν δηαηήξεζεο "cook & freeze" ή άιιε αληίζηνηρε, ηφηε ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ λα 
αλαζεξκαίλνληαη γηα 2ε θνξά κεηά ηελ αξρηθή απφςπμή ηνπο, ιφγσ θηλδχλνπ 
αιινίσζεο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
 8. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 
ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο 
θάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ (θαη κεηαθνξά – νξγάλσζε 
ρψξνπ παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο). 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  θαζπζηεξήζεη λα 
παξαδψζεη ηα θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 
«αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ 
παξαγγέιζεθαλ (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ παξφληνο) ή δελ ηα 
παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή 
αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  δελ ηα 
αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο 
ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. 
 
 10. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9, ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 
πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ Πάξνρν 
Τπεξεζηψλ  θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
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 11. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  
ππνρξενχηαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο. 
 
 12. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη 
αληηκεηψπηζεο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζηεί 
θαηά ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην ην αξγφηεξν κίαο (1) 
ψξαο. 

Άπθπο 6ο  
Σεσνική Πποζθοπά 

 
          1.      πληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη 
ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (ςποσπευηικά) θαη επηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη, νη 
ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ ππνρξενχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο λα: 
 
  α. Γειψζνπλ φηη, απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαιχνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ΡΖΣΑ θαη 
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ, θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο.  
                            
                  β. Καηαζέζνπλ ηα έληππα, πηζηνπνηεηηθά θαη ππεχζπλεο 
δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ Γεληθψλ θαη 
Δηδηθψλ Όξσλ θαη οπυζδήποηε: 
 
   (1) Τπεχζπλε δήισζε φηη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη 
ζχκθσλε κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζε φηη 
αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο κε αλαιπηηθή αλαθνξά 
απηψλ. 
 
   (2) Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 
γεπκάησλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε δηαδηθαζία πνπ απαγνξεχεηαη απφ ηελ εζληθή 
ή/θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
                   
 2. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζην φηη, φινη νη παξάγξαθνη ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ζεσξνχληαη 
«ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ» θαη ε κε ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο.      

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Παπαλαβή -Έλεγσορ Παπεσόμενυν Τπηπεζιών 

 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξάζεζεο, ζχκθσλα κε 
ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο, παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  

Λοιποί Όποι 
          
        1.  ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ, απφ ην 
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ΥΖ, γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηηκέο 
ζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
        2.      ε πεξίπησζε πνπ ην ΥΖ ή ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα 
δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα 
απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ θνξέα. 
 
        3.   Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ 
ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ 
απηή πνπ παξαδφζεθε ηειηθά. 
 
        4.   Σα Σνπηθά πληνληζηηθά Κέληξα Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο 
(ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π.): 
 
  α. Γηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία 
Αζχινπ θαη ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο, ηηο θαηά ηφπνπο ινηπέο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο θαη αξρέο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη ΜΚΟ, πνπ επηθνπξνχλ ηε ιεηηνπξγία 
ησλ Αλνηθηψλ Γνκψλ Πξνζσξηλήο Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη 
κεηαλαζηψλ, απνθιεηζηηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηε κεηαθνξά, δηακνλή, ζίηηζε θαη 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Πξνο ηνχην, ηα ζηειέρε 
ηνπο κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 
λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Ηεξαξρίαο ηνπ ΓΔ. 
 
  β. Αλαθέξνπλ ηεξαξρηθά, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, 
ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ην ΚΔ..Ο.Γ.Π., επί ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηηο πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ. 
 
  γ. Απνθαζηζηνχλ άκεζα επαθή ελεκεξψλνληαο ην ΓΔ/Γ4 γηα ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Δθνδηαζκνχ – ίηηζεο, 
πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζίηηζεο. 
 
 5. Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη δπλαηή κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο φηη, ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κε 
βάζε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ πξνζθχγσλ / κεηαλαζηψλ, δελ επεξεάδεηαη ην 
θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο ζεξκίδσλ.  
 
  α. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ (κελνχ) ζα πξέπεη λα αιιάδεη θαη’ 
ειάρηζην θάζε κήλα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαηξνθηθή πνηθηιία (κε αιιαγή 
πξντφλησλ ίδηαο θαηεγνξίαο, πρ. αιιαγή νζπξίσλ, δπκαξηθψλ, ελαιιαγή ηζάη κε 
ρπκφ, θ.ιπ.) θαη ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη, πξν ηεο έλαξμεο 
παξαζθεπήο γεπκάησλ ζην πιαίζην ηεο λέαο ζχκβαζεο, λα παξαιακβάλεη ηα 
πξνγξάκκαηα ζίηηζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζίηηζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε 
ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν.   
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  β. Δπίζεο, λα πθίζηαηαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο, εηδηθά απφ πηάηα απγψλ, γηα παξάδεηγκα, ελαιιαζζφκελεο κεξίδεο 
βξαζηψλ απγψλ θαη νκειέηεο. 
 
 6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 

 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Πίλαθαο πζζηηίσλ  
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 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
29 Οθη 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
 

                                                         ΠΗΝΑΚΑ ΤΗΣΗΩΝ 
 

 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΗΣΗΟ 
Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεσηέρα 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε 
ζάιηζα 

Σσρί Φέηα 50 gr 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
 

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα 
ζσλοδεύεηαη αληίζηοητα, από 2 
αραβηθές πίηες 60-70 gr έθαζηε ή 
αηοκηθό αρηίδηο 80 gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα 
είλαη 100-120 gr. 
γ.  Οη ειηές είλαη 20-30 gr 
δ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη 
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα. 
ε.  Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 2000 
(+/- 100Kcal) ζερκίδφλ 
ζη. Με ηο πρφηλό ζα δηαηίζεηαη θαη 
έλα (1) κποσθάιη 1,5 ιίηροσ λερό 
εκθηαιφκέλο αλά άηοκο (γηα θάισυε 
εκερήζηας αλάγθες) 

 

2 Σρίηε 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαθόρσδο 300 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά) 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

3 Σεηάρηε 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοηόποσιο 250-300gr 
κε Ρύδη 100gr 

Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε 
ζάιηζα 

Σσρί Φέηα 50 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

4. Πέκπηε 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοσζθούς 250 gr κε θόθθηλε 
ζάιηζα  

Σσρί Φέηα 50 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής  

 

άληοσηης (γαιοπούια, θαζέρη, 
ληοκάηα) 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

5. Παραζθεσή 

Σζάη (κερίδα) 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Σσρί θέηα 50 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 
Παηάηες 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

6. άββαηο 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές 
Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα                    

Σσρί θέηα 50 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

7. Κσρηαθή 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μοζτάρη 150 gr κε 
Μαθαρόληα 250 gr 

 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
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2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεσηέρα 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

παγγέηη 250 gr 
κε θόθθηλε ζάιηζα                                              

Σσρί Φέηα 50 gr 

Κοσζθούς 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

9. Σρίηε 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

παλαθόρσδο 300 gr                               
Σσρί Φέηα 50 gr 

άληοσηης (γαιοπούια, θαζέρη, 
ληοκάηα) 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

10. Σεηάρηε 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr 
κε θόθθηλε ζάιηζα                                              

Σσρί Φέηα 50 gr 

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά) 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

11. Πέκπηε 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr 
Μαθαρόληα 150 gr 

 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

12. Παραζθεσή 

Σζάη (κερίδα) 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαθές 300 gr                                           
Σσρί Φέηα 50 gr 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Έλα (1) θρούηο εποτής 

13. άββαηο 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
 

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

14. Κσρηαθή 
Σζάη (κερίδα) 

Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr 
Με Ρύδη 150gr 

 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

 

 ΤΗΣΗΟ ΓΗΑ ΒΡΔΦΖ (0-6 ΜΖΝΩΝ) 
Α/Α ΖΜΔΡΑ  ΠΑΡ/ΔΗ 

1 
ΟΛΔ ΣΗ 
ΖΜΔΡΔ 

 
4 γεύκαηα ηφλ 240ml  (120 ml ζθόλε δηαισκέλε ζηα 120 ml λερό) έθαζηο κε Γάια 

1ες βρεθηθής ειηθίας (0-6 κελώλ) έηοηκο προς πόζε 
 
 

α. Με κέρηκλα ηοσ αλαδότοσ λα ηοποζεηεζεί 
σποδοκή γηα ηελ παροτή ηοσ γάιαθηος (θοσηηά 
ζσζθεσαζίας -βραζηήρες) εληός ηοσ τώροσ ηες 
Τπερεζίας. 
β. Να ηερείηαη ποζόηεηα 100 θαθει. τακοκήιη ζε 
απόζεκα γηα ηα βρέθε.   
γ. Με ηο πρφηλό ζα δηαηίζεηαη θαη έλα (1) κποσθάιη 
1,5 ιίηροσ λερό εκθηαιφκέλο αλά άηοκο (γηα θάισυε 
εκερήζηας αλάγθες) 
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ΤΗΣΗΟ ΓΗΑ ΒΡΔΦΖ (6-12 ΜΖΝΩΝ) 
ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο κε 
προζζήθε γάιαθηος εβαπορέ 240 
ml πιήρες 3,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος ζε θάζε γεύκα αθαηροσκέλοσ 
ηοσ τσκού  
 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο 
αλεζμένο κε προζζήθε γάιαθηος 
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε θάζε 
γεύκα 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο 
αλεζμένο κε προζζήθε γάιαθηος 
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε θάζε 
γεύκα 

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα ζσλοδεύεηαη από 2 
αραβηθές πίηες 60-70 gr έθαζηε ή αηοκηθό αρηίδηο 80 
gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα είλαη 100-120 gr 
γ. Καηά ηης εκέρες πρόβιευες οκειέηας ζε γεύκα/ 
δείπλο, λα αιέζεηαη ηο έηερο γεύκα ηες ίδηας εκέρας.  
δ. Όιες οη ποζόηεηες σποιογίδοληαη ζηο κηζό  
ε. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη περίποσ 1300 (+/-
100Kcal). 
ζη. Με ηο πρφηλό ζα δηαηίζεηαη θαη έλα (1) κποσθάιη 
1,5 ιίηροσ λερό εκθηαιφκέλο αλά άηοκο (γηα θάισυε 
εκερήζηας αλάγθες) 

 

ΤΗΣΗΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ (1-12 ΔΣΩΝ) 
Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος  
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

 
Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε 

ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr  

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 
 

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα 
ζσλοδεύεηαη από 2 αραβηθές πίηες 
60-70 gr έθαζηε ή αηοκηθό αρηίδηο 80 
gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα 
είλαη 100-120 gr. 
γ. Οη ειηές είλαη 20-30 gr 
δ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη 
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα. 
ε. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 2400 
(+/- 100Kcal) ζερκίδφλ 
ζη. Με ηο πρφηλό ζα δηαηίζεηαη θαη 
έλα (1) κποσθάιη 1,5 ιίηροσ λερό 
εκθηαιφκέλο αλά άηοκο (γηα θάισυε 
εκερήζηας αλάγθες) 

 

2 Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαθόρσδο 300 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά) 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

3 Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοηόποσιο 250-300gr 
κε Ρύδη 100gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 
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περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 
 

4. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Ποσρές  300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 
Παηάηες 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

5. 
Παρα-
ζθεσή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Σσρί θέηα 50 gr  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 
Παηάηες 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

6. άββαηο 

 
Γάια εβαπορέ 240 ml 

1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα                    
Σσρί θέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής Γάια 
εβαπορέ 240 ml 1,5% περηεθηηθόηεηα 

ζε ιίπος 
 

7. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μοζτάρη 150 gr κε 
Μαθαρόληα 250 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr 
κε θόθθηλε ζάιηζα                                              

Σσρί Φέηα 50 gr  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  

9. Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

παλαθόρσδο 300 gr                               
Σσρί Φέηα 50 gr  

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 
Παηάηες 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
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10. Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr 
κε θόθθηλε ζάιηζα                                              

Σσρί Φέηα 50 gr  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά) 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  

11. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr 
Μαθαρόληα 150 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

12. 
Παρα-
ζθεσή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαθές 300 gr                                           
Σσρί Φέηα 50 gr  

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 gr. 
(ζσλοιηθά) 

Έλα (1) θρούηο εποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

13. άββαηο 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

14. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος Κροσαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr 
Με Ρύδη 150gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

  

ΤΗΣΗΟ ΓΗΑΒΖΣΗΚΩΝ 
Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60-70 gr. 

 
Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε 

ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

α. Tο δείπλο λα ζσλοδεύεηαη από 2 
αραβηθές πίηες 60-70 gr έθαζηε ή 
αηοκηθό αρηίδηο 80 gr. 
β. Οη ειηές είλαη 20-30 gr 
γ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη 
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 ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα. 
δ. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 1800 
(+/- 100Kcal)  
ε. Με ηο πρφηλό ζα δηαηίζεηαη θαη έλα 
(1) κποσθάιη 1,5 ιίηροσ λερό 
εκθηαιφκέλο αλά άηοκο (γηα θάισυε 
εκερήζηας αλάγθες) 
 

 
 

2 Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Φαθόρσδο 300 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 
 

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά) 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

3 Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Κοηόποσιο 250-300gr 
κε Ρύδη 100gr 

       Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 
gr 

 

Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

4. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Ποσρές  300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

 
Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 

Παηάηες 150 gr 

5. 
Παραζθε

σή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Σσρί θέηα 50 gr , 
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 
Παηάηες 150 gr 

 
 

6. άββαηο 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές 
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα                    
Σσρί θέηα 50 gr 

 

7. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Μοζτάρη 150 gr κε 
Μαθαρόληα 250 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

 
Μαθαρόληα 250 gr 
κε θόθθηλε ζάιηζα                                              

Σσρί Φέηα 50 gr  
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

9. Σρίηε 
Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 

παλαθόρσδο 300 gr                               
Σσρί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηοκο) κε 
Παηάηες 150 gr 
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60  

10. Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Μαθαρόληα 250 gr 
κε θόθθηλε ζάιηζα                                              

Σσρί Φέηα 50 gr  
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Αραθάς κε παηάηες 300 gr (ζσλοιηθά) 
 

11. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr 
Μαθαρόληα 150 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

12. 
Παραζθε

σή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 
 

Φαθές 300 gr                                           
Σσρί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 gr. 
(ζσλοιηθά) 

 

13. άββαηο 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

14. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος,  1 αραβηθή πίηα 
60 

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr 
Με Ρύδη 150gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

 

ΤΗΣΗΟ ΓΗΑ ΔΤΑΛΩΣΔ ΟΜΑΓΔ (ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΖΜΔΡΔ)  
ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο, 
κε προζζήθε γάιαθηος 
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε 
θάζε γεύκα  

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο, 
κε προζζήθε γάιαθηος 
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε 
θάζε γεύκα  

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο, 
κε προζζήθε γάιαθηος 
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε 
θάζε γεύκα  

 
α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα ζσλοδεύεηαη από 2 αραβηθές 
πίηες 60-70 gr έθαζηε ή αηοκηθό αρηίδηο 80 gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα είλαη 100-120 gr 
γ. Ζκερήζηο ζηηερέζηο είλαη περίποσ 2600 (+/-100Kcal. 
δ. Με ηο πρφηλό ζα δηαηίζεηαη θαη έλα (1) κποσθάιη 1,5 ιίηροσ 
λερό εκθηαιφκέλο αλά άηοκο (γηα θάισυε εκερήζηας αλάγθες) 
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Αθρηβές Αληίγραθο 

 
 

 Αλτες (ΔΜ) Γηφηίθας Γεκήηρηος 
        Δπηηειής 4οσ ΔΓ/ΗΗ 

Αλτες (ΠΕ)  Μπούτιες Ηφάλλες 
Γηεσζσληής  4οσ ΔΓ 
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        33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
        «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
                  29 Οθη 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ  
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11/2019 
                                  

ΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ 
 

  

 
 
 
 

ΤΜΒΑΖ 
ΤΠ. ΑΡΗΘ. …. / 2019 

γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ 

 ίηηζεο Κέληξνπ «Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο»  

Νέαο Καβάιαο 

 
ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΜΒΑΖ: ……………… (….. ΖΜΔΡΔ) 
 
ΓΓΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ:   (ΑΓΑ:      ) 
 
ΓΓΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ:  (ΑΓΑ:      ) 
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ: …….. 

 
 
 

……… (κήλαο) 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 

      Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο Αζύλος,  
 Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

Γ -2 

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ..................................................................................................... 4 
ΟΡΗΜΟΗ ...................................................................................................... 4 
ΑΡΘΡΟ 2 ..................................................................................................... 6 
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ............................................................................. 6 
ΑΡΘΡΟ 3 ..................................................................................................... 7 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ .............................................................. 7 
ΑΡΘΡΟ 4 ..................................................................................................... 7 
ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ...................................... 7-8 
ΑΡΘΡΟ 5 ..................................................................................................... 8 
ΑΓΟΡΑΣΔ ................................................................................................ 8 
ΑΡΘΡΟ 6 ..................................................................................................... 8 
ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ................................................................ 8 

ΑΡΘΡΟ 7 ..................................................................................................... 9 
ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ....................................................................................... 9 
ΑΡΘΡΟ 8 ..................................................................................................... 9 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ & ΓΗΑΝΟΜΖ ........... 9 
ΑΡΘΡΟ 9 ..................................................................................................... 9 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ ...................................................... 9-12 
ΑΡΘΡΟ 10 ................................................................................................. 17 
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ......... 12-14 
ΑΡΘΡΟ 11 ................................................................................................. 17 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΑΠΟΡΡΗΦΖ ................................ 17-15 
ΑΡΘΡΟ 12 ................................................................................................. 18 
ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ............................................... 18-17 

ΑΡΘΡΟ 13……………………………...........................................................18 
ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ……………………………………….18 
ΑΡΘΡΟ 14 ................................................................................................. 19 
ΔΓΓΤΖΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ........................................... 19-18 

ΑΡΘΡΟ 15 ................................................................................................. 22 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ ........................................................................................... 22 
ΑΡΘΡΟ 16 ................................................................................................. 23 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ .................................................................... 23 

ΑΡΘΡΟ 17 ............................................................................................ 19-22 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΛΔΓΥΧΝ ............................................................................ 22 
ΑΡΘΡΟ 18 ............................................................................................ 22-23 
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ ....................................................................................... 23 
ΑΡΘΡΟ 19 ................................................................................................. 23 
ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ .............................................. 23-24 

ΑΡΘΡΟ 20 ................................................................................................. 24 
ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΤΜΒΑΖ ............................................................ 24 

ΑΡΘΡΟ 21 ................................................................................................. 24 
ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ................................................................... 24 

ΑΡΘΡΟ 22 ................................................................................................. 24 
ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ......................................................................................... 24-25 
ΑΡΘΡΟ 23 ................................................................................................. 25 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 

      Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο Αζύλος,  
 Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

Γ -3 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ  .....................25 
 

ΡΘΡΟ 24 ....................................................................................................25 
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ .............................................................................. 25 
ΑΡΘΡΟ 25 ................................................................................................ 26 
ΤΝΑΝΣΖΔΗ - ΑΝΑΦΟΡΔ - ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ........................................ 26 
ΑΡΘΡΟ 26 ................................................................................................ 26 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ........................ 26-27 
ΑΡΘΡΟ 27 ................................................................................................ 27 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ…………………………………………………………..27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7





 

      Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Σαμείο Αζύλος,  
 Μεηανάζηεςζηρ και Ένηαξηρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0077 

 

Γ -4 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 

Ν.4412/16. 

Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο, παξαζθεπήο θαη 

παξνρήο ησλ γεπκάησλ (ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο 

Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ηελ  ......................  

(Αναθέηοςζα Απσή) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΔ/Γ1/4ν (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. 

 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΜΟΙ  

 

 1. Γενικά 
 
  Όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Γεκνζίεπζε ππ. Αξηζ……… 
 
  α.  Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 
θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014 
(ΦΔΚ Α732/2014). 
 
  β. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
   (1) Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ 
πνπ δελ πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν 
παξαζθεπάδεηαη θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
   (2) Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη 
ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη 
ρεηξηζκνχ ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 
έσο ηελ θαηαλάισζε. 
 
   (3) Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο 
Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή 
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή 
πψιεζε θαη δηάζεζε ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη νη 
πξνκεζεπηέο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ πρ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζίαο, 
θαζαξηζηηθψλ, πξνζζέησλ θαη ζπζηαηηθψλ. 
 
   (4) Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
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   (5) Πξνκεζεπηήο σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηελ 
αιπζίδα Σξνθίκσλ. 
 
 2. Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πιαίζην ζα ππφθεηηαη ζηηο πην 
θάησ πξφλνηεο: 
 
  α. Λέμεηο ζηνλ εληθφ, ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθά ζπκ-
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ αληίζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζεηα. 
 
  β. Λέμεηο αξζεληθνχ γέλνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ζειπθφ 
θαη ην νπδέηεξν. 
 
  γ. Ζ ιέμε «πεξηέρσ» κε φιεο ηηο πηζαλέο θιίζεηο, ζα εξκελεχεηαη 
ζαλ λα αθνινπζείηαη πάληα, απφ ηηο ιέμεηο «ρσξίο πεξηνξηζκφ», εθηφο εάλ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζπκθσλία πιαίζην. 
 
  δ. Αλαθνξέο ζε πξφζσπα, πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα (πνπ δηέπνληαη απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ λφκν) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή 
/ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
 
  ε. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ή άιιν 
ζπλαθέο, ζα εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξέο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν 
ζπλαθέο φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε επαθφινπζν λφκν, 
ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 
 
  ζη. Οη ηίηινη / επηθεθαιίδεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία 
πιαίζην, γηα δηεπθφιπλζε ησλ αλαθνξψλ κφλν θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα 
επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην κε θαλέλα ηξφπν. 
 
  δ. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε 
ρσξίο πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ, ζα εξκελεχνληαη σο αλαθνξέο ζην Άξζξν ή 
Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε. 
 
  ε. Αλαθνξά ζε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε απνηειεί 
αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
  ζ. ηε πεξίπησζε νηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα Άξζξα 
ή ηα Παξαξηήκαηα ή ηηο Πξνζζήθεο ηεο ζχκβαζεο, ηα Άξζξα ζα ππεξηζρχνπλ 
έλαληη ησλ Παξαξηεκάησλ ή ησλ Πξνζζεθψλ. 
 
  η. πκπιεξσκαηηθά, ηζρχνπλ νη νξηζκνί φπσο πξνζδηνξίδνληαη 
ζην Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
 1. Με ηελ απφθαζε ππφ ηα ζηνηρεία Φ……………  θαηαθπξψζεθαλ ηα 
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απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ κε Φ.……. (πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε 
ΑΓΑ:……….) 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο ……. / εθεμήο θαινχκελε Αξρή 
Πξνκεζεηψλ / Αγνξαζηήο θαη ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο «………………………..» , 
εθεμήο θαινχκελνο ν Πξνκεζεπηήο / Πάξνρνο / Αλάδνρνο. 
 
 3. Ζ Αξρή Πξνκεζεηψλ (……………..) πνπ παξαηίζεηαη πην θάησ, έρεη 
ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη Παξαγγειίεο Πξντφλησλ (ππεξεζίεο), ππφ ηνπο φξνπο 
ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 
 

Α/Α 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

(ΥΖΜΑΣΗΜΟ) 
ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

ΚΔΝΣΡΟΤ - ΓΟΜΖ 

1 …………….. ………………. 
2 …………….. ………………. 

3 ……………… ………………. 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 Ζ ζχκβαζε, απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα Παξαξηήκαηα «Α» 
έσο «Η», φπσο αλαιχνληαη ζην ηέινο ηνπ θπξίνπ κέξνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 1. θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο, ζχκθσλα κε 
ηνπο νπνίνπο ν Πάξνρνο ζα παξαζθεπάδεη θαη ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζίηηζεο 
ζηνλ Αγνξαζηή (άξζξν 2), ζπγθεθξηκέλα είδε (γεχκαηα - ππεξεζίεο). 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ  ………. έσο …, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία (Αλαζέηνπζα Αξρή) έσο θαη 
…… εκέξεο, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε 
πνηφηεηα-πνζφηεηα θαη ηηκή ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ.  
 
 3. Οη Αλάδνρνη αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή κέζσλ θαη ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο ησλ ΚΔ.Π.Τ./Κ.Τ.Σ θαη ησλ ΓΟΜΧΝ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεθηεζείζα θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(ρεκαηηζκφο). 
 
 4. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζίηηζεο ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε 
ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δεκνζίεπζεο 
πνπ απνηεινχλ Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο - 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο (Παξαξηήκαηα «Γ» θαη «Γ» ηεο παξνχζαο 
αληίζηνηρα). 
 
 5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο παξαγσγήο 
γεπκάησλ θαη παξάζεζεο ζηηο θάησζη πεξηνρέο: 
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  α. …………………………..,  εκεξεζίσλ κεξίδσλ 
 
  β. ……………………………,  εκεξεζίσλ κεξίδσλ 
 
  γ. ……………………………,  εκεξεζίσλ κεξίδσλ 
 
 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (ρεκαηηζκφο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν δχλαηαη 
λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο 
ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε. 
 
 ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο πνπ δελ ζα θαηαλαισζνχλ 
παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε (θαηάςπμε) θαη δηαλέκνληαη κε λεφηεξε εληνιή / 
παξαγγειία θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο. Δαλ ηα ππφςε 
γεχκαηα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν δηαηήξεζεο «cook & freeze», (ζε 
πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππεξεζία catering), ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ 
λα αλαζεξκαίλνληαη γηα 2ε θνξά κεηά ηελ αξρηθή απφςπμή ηνπο, ιφγσ θηλδχλνπ 
αιινίσζεο ησλ ηξνθίκσλ. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ειάρηζηε πνζφηεηα γεπκάησλ γηα θαηαλάισζε ηελ 
επφκελε εκέξα δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20% ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζπκβαηηθήο, ελψ ε κέγηζηε ζα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε ππέξβαζή ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
ΑΓΟΡΑΣΔ 

 
 Οη Αγνξαζηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνη λα ππνβάιινπλ Παξαγγειίεο ππφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζην άξζξν 9. 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 

 
 1. Ζ παξνχζα ζα ελεξγνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ζα 
έρνπλ ιάβεη ρψξα ηα αθφινπζα γεγνλφηα, πνπ παξαηίζεληαη θαηά ηελ αθφινπζε 
ρξνλνινγηθή ζεηξά: 
 
  α. Τπνβνιή απφ ηνλ/νπο Αλάδνρν/νπο ηεο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 
 
  β. Τπνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα ζχκβαζε δελ ελεξγνπνηεζεί, νη 
ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο ζα ηζρχνπλ. 
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 3. Ζ παξνχζα ηζρχεη  απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Καηαθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
 4. Οινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία: 
 
  α. Δθπιεξψζεθαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
(2) ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα. 
 
  β. Δθδφζεθαλ ηειεζίδηθεο απνθάζεηο επί επηβνιήο πνηληθψλ 
ξεηξψλ ή επί δηαδηθαζίαο δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
Ζ ηηκή ζίηηζεο γηα θάζε άηνκν εκεξεζίσο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο : 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ/ 

ΚΔ.Π.Τ / Κ.ΤΣ. / ΓΟΜΖ 

ΣΗΜΖ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΜΔΡΗΓΑ ΗΣΗΖ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΣΗΜΖ ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΜΔΡΗΓΑ ΗΣΗΖ 

(ΜΔ ΦΠΑ) 

    

    

    

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΔΤΜΑΣΧΝ & ΓΙΑΝΟΜΗ 
 

 Πξηλ ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ππνρξέσζε 
παξαζθεπήο γεπκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη κε κέξηκλα ηνπ εθάζηνηε θνξέα δηελέξγεηαο ζπκβάζεσλ κε απφθαζε 
ηεο εθάζηνηε αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα ππνβάιιεηαη ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία 
(έληππν παξαγγειίαο φπσο Παξάξηεκα «ΗΑ» ηεο παξνχζαο) κε ηηο δηαδηθαζίεο 
αλά εκπιεθφκελν κέξνο, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ 

 
 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα αηηείηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
παξαζθεπήο γεπκάησλ ζηνλ αλάδνρν ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο Γεκνζίεπζεο …../19 θαη 
έλαληη ηνπ πνζνχ ηεο ζπκθσλεζείζαο κε ηελ ζχκβαζε ηηκήο. Ζ ηηκή δελ κπνξεί λα 
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είλαη δηαθνξεηηθή ηεο ηηκήο κε ηελ νπνία ν πάξνρνο ππεξεζηψλ αλαδείρζεθε 
αλάδνρνο / κεηνδφηεο ζηε ζπκθσλία - πιαίζην. 
 
 2. Πεξηγξαθή πληνληζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ Δκπιεθφκελσλ πιελ 
αλαδφρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. 
 
  α. ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ (ΓΔ/Γ1 Τπεξεζία πνπ 
ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο). 
 
   (1) πληνλίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γλζεηο ηνπ 
ΓΔ, ην έξγν ησλ εκπιεθφκελσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ηεο / ησλ ζπκβάζεσο /-σλ, απφ εθδφζεσο δηαηαγήο δηελέξγεηαο κέρξη θαη 
νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
 
   (2) Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο φπνπ απαηηεζεί θαηφπηλ 
ζρεηηθνχ πξνθνξηθνχ ή έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηεο Αξρήο Πξνκεζεηψλ θαη ησλ 
Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ. 
 
  β. ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ (ρεκαηηζκνί πνπ νξίδνληαη σο 
«Αγοπαζηέρ» ζην άξζξν 2. 
 
   (1) Γεληθά 
 
    (α) Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην 
πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο 
Γεκνζίεπζεο. 
 
    (β) πγθξφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16 
θαη ζπλαθψλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ. 
 
    (γ) χλαςε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ 
εθάζηνηε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο. 
 
    (δ) Ηεξαξρηθή αλαθνξά απφςεσλ - πξνηάζεσλ επί 
ηεοδηαδηθαζίαο. 
 
   (2) Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
 
    (α) Δλεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζην Ν.4412/16, ελψ ηδηαίηεξα επηζεκαίλνληαη γηα θαιχηεξν 
ζπληνληζκφ νη παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 
 
     1/ Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ 
πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη 
πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο (καθξνζθνπηθφο) έιεγρνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
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ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο (ή απφξξηςεο), φπσο ππφδεηγκα ΦΔΚ 764 Β'(Τα 2489/95). 
 
     2/ Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζε αθξηβή ρξφλν πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή ζα ιεθζνχλ, θαηά ηε 
δηαδηθαζία παξάζεζεο, δείγκαηα [ηξία (3) απφ θάζε είδνο] θαη ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
      α/ Μηθξνβηνινγηθφ 
      
      β/  Υεκηθή αλάιπζε  
 
      γ/ Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
      ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο, φπσο 
ππφδεηγκα ΦΔΚ 764 Β'(ΤΑ 2489/95). 
 
     3/ Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία 
δεηγκαηνιεςίαο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ελ γέλεη παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ (ζπζζίηηα) θαη δχλαηαη λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα 
δελ είλαη ζχκθσλα ηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
    (β) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
αλάδνρν, ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 
εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε 
εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ 
παξάδνζε. 
 
    (γ) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο 
Όξνπο. 
 
   (3) Με κέξηκλα ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ 
ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ησλ ζπκβάζεσλ, ε αξρηθή θαη’ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ 
κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ κεξίδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Πξνζζεθψλ ηνπ Παξφληνο, ζα 
δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ 
πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε, κέρξη ηελ 11:00. Παξαγγειία πνπ ζα 
δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ. 
 
   (4) Ο αγνξαζηήο (θνξέαο δηελέξγεηαο ζπκβάζεσλ) 
(ππεχζπλνο έξγνπ) δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν λα 
ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, 
ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη 
ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο ηελ ηειηθή 
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παξαγγειία. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο (δηαθνξά κεηαμχ 
αξρηθήο θαη’ εθηίκεζε παξαγγειίαο θαη ηειηθή παξαγγειία) πνπ δελ ζα 
θαηαλαισζνχλ παξακέλνπλ ζηελ ζπληήξεζε (θαηάςπμε) θαη δηαλέκνληαη κε 
λεφηεξε εληνιή / παξαγγειία θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζίηηζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ειάρηζηε πνζφηεηα γεπκάησλ γηα θαηαλάισζε ηελ 
επφκελε εκέξα δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20% ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζπκβαηηθήο, ελψ ε κέγηζηε ζα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζπλππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε ππέξβαζή ηνπ. 
 
  δ. ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΧΣΖ ΤΠΟΓΟΥΖ (ΚΔ.Π.Τ.) / ΚΔΝΣΡΑ 
ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ (Κ.Τ.Σ.) ΚΑΗ ΑΝΟΗΥΣΔ ΓΟΜΔ 
ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 
(Δγθαηαζηάζεηο παξακνλήο πξνζσπηθνχ πξνο ζίηηζε) 
 
   (1) Καζνξίδεηαη έλαο «ππεχζπλνο έξγνπ» (ζηξαηησηηθφο ή 
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ) ν νπνίνο απνηειεί θαη ην «ζεκείν επαθήο» κεηαμχ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ ζηε παξνχζα ζχκβαζε θαη επηπιένλ: 
 
    (α) Πξνβαίλεη ζε αξρηθή θαη’ εθηίκεζε παξαγγειία 
ησλ κεξίδσλ, θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 
ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε, κέρξη ηελ 11:00, απνζηέιινληαο ην 
έληππν ηεο Πξνζζήθεο «7/Α» ηνπ παξφληνο ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ 
(Αληηζπκβαιιφκελν) κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηνλ ρεκαηηζκφ 
(πκβαιιφκελν) θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 
 
    (β) Δπηβεβαηψλεη ή ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, 
χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο 
πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία. 
 
    (γ) πλππνγξάθεη ηα πξσηφθνιια νξηζηηθήο 
πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
 
   (2) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

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

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ γεπκάησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ γεπκάησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο - 
πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ησλ γεπκάησλ. 
 
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ αλάδνρν ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ. 
 
  ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, 
πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα γεχκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα 
επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
 2. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα θαη γεχκαηα, 
ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή 
είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ 
γίλεηαη παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Οη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 4. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά 
ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο 
πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 5. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή 
ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 2.000 €. 
 
  γ. Σξίηε θνξά, πξφζηηκν 4.000 €. 
 
  δ. Σέηαξηε θνξά, πξφζηηκν 6.000 €. 
 
  ε. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 
4235/14: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηνχ, σο έθπησηνπ. 
 
 6. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 7. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
 8. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε 
ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ. 
 
 9. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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 10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 
απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 11. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 
ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο 
γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 
 12. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα 
θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή 
παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε 
πνζφηεηα (φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» [Δηδηθνί 
Όξνη - Σερληθή Πξνδηαγξαθή)] ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία 
κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 
Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο έξγνπ απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν 
αλάδνρνο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, 
παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9, ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ 
εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ 
ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά 
απφ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

 
 1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 
Παξαξηήκαηα «Α» (Γεληθνί Όξνη) θαη «Β» (Δηδηθνί Όξνη) ηεο δεκνζίεπζεο. 
 
 2. Σα πξσηφθνιια πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ζπληάζζνληαη 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ πνπ ζα 
ζπγθξνηεζεί κε κέξηκλα ηεο εθάζηνηε Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε πεξίπησζε 
απνθιίζεσλ απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, απηά ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. 
 
 3. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ ζα 
είλαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε 
παξαιαβή, ε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο θαη ε ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πιεξσκήο πνπ ζα 
νξίδεηαη θάζε θνξά. Ζ επηηξνπή δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δχλαηαη λα αιιεινγξαθεί 
ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή απεπζείαο κε ηνλ αλάδνρν γηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ. 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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 4. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο, εάλ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο Έξγνπ δηαπηζηψλεη κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο απαηηήζεηο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο 
ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ θαη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή εληφο ηεζζάξσλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
επξεκάησλ. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εληφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ζπζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ 
πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο θαη φρη κε ηελ αιιαγή γεπκάησλ θαζφζνλ 
ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
Δθ' φζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ηφηε ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 
Έξγνπ ζπληάζζεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ 
ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε 
θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο έθδνζεο ζρεηηθνχ 
Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο. 
 
 2. Ζ πιεξσκή, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην αλσηέξσ άξζξν, ζα 
γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ παξαζρεζέλησλ 
ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ππφ ηνλ 
φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπο κε έθπησζε ή πεξίπησζε 
επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 3. Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ν αλάδνρνο 
ππνβάιιεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Γειηίν Απνζηνιήο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθείνπ 
Γεκνζίνπ Σακείνπ. 
 
  δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα φια ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ 
πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν αλάδνρνο ζα θαηαζέηεη καδί κε ηηο 
ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα νπνία 
θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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  ε. Πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 
παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ. 
 
  ζη. Βεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΗΒΑΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
 4. Δθφζνλ παξαγγειζεί θαη δηαηεζεί κέξνο εκεξήζηαο κεξίδαο δειαδή 
πξσηλφ, γεχκα ή δείπλν ε πιεξσκή ζα είλαη ην 20%, 40% ή 40% αληίζηνηρα ηεο 
ηηκήο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. 
 
 5. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί 
ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή 
ζπκβαηηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη 
ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
 6. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην 
πάλσ πξνζεζκία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/13 πεξί θαηαπνιέκεζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 
 
 7. Ο ΦΠΑ επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 
 
 8. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε λφκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ 
θαηά ΓΔ σο εμήο: 
 

Τπέξ ΜΣ 4 % 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ) 
0,07 % 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π 0,06 % 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678 % 

ΤΝΟΛΟ 4,23068 % 

 
 9. Δθφζνλ ε δαπάλε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΠΓΔ, γηα φινπο ηνπο 
θνξείο ηνπ ΤΠΔΘΑ, νη θαηαβνιέο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν ή ηέινο ή άιιε 
θξάηεζε, δηθαίσκα ή παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο ππέξ νηνπδήπνηε 
ηξίηνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ, ηνπ θφξνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο 
θαη πνζνζηνχ 0,06% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πλεπψο νη θξαηήζεηο δηακνξθψλνληαη 
σο θαησηέξσ: 
 

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π 0,06 % 

Υαξηφζεκν 0,0039 % 

ΟΓΑ 20% επί Υαξηνζήκνπ 0,00078 % 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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Τπέξ Φ.Δ 3,00 % 

ΤΝΟΛΟ 3,13468 % 

 
 10. Κακία επηπιένλ ρξέσζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή πέξαλ απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ δεκνζίεπζε. 
 
 11. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ 
ηελ ππφςε ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε 
πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
 ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

 
 1. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη 
ζε ζέζε λα παξέρεη απνδείμεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ 
πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ ηερληθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη φπσο απηή έρεη 
δεισζεί κε ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηα ζηάδην ηεο 
απνδνρήο ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
 2. Πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν επηθαηξνπνηεκέλα 
ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΓΔ/Γ1 (ΓΤΓΜ), ινηπά δηθαηνινγεηηθά 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ / Τπεχζπλε 
Γήισζε. 
 
 3. Οη Αλάδνρνη ζα βεβαηψλνπλ (κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο 
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φηη εμαθνινπζνχλ 
λα ηεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο αξρηθήο δεκνζίεπζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΔΓΓΤΗΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 1. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν Αλάδνρνο 
………………… θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………./………….-20... εγγπεηηθή επηζηνιή 
η…  ……………., ηζρχνο έσο …………………, πνζνχ …………… επξψ, ην νπνίν 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πνπ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ 
ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 2. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα απνδεζκεπζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλαδφρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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 3. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα ζπλαθψο αλαθεξφκελα ζηελ δεκνζίεπζε 
γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15  
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  α. Τπαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία 
ζίηηζεο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν. 
 
 2. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα 
ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 
 3. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή (φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ 
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΔΑ: ΩΛΝ06-0Λ7
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 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία1. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα 
νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα 
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο 
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 3. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ 
Πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ, πνπ ζα 
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη 
ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ 
απηφλ πξνζψπσλ. 
 
 4. 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 ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεξηνρψλ πνπ ζα παξάζρεη ηεο ππεξεζίεο ζίηηζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 
πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 
απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 
 6. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
ζχκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ θνξέα 
δηελέξγεηαο ηεο εθηειεζηηθήο ζχβαζεο γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ 
πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά 
κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο, κε απαιιαζζφκελνπ ησλ θπξψζεσλ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη 
ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

                                                           
1 Ν. 4412/16, Παξάξηεκα Υ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» 
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Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε 
ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ αζρνιείηαη κε ην έξγν. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 
πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή (θνξέα δηελέξγεηαο ηεο εθηειεζηηθήο 
ζχβαζεο) γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε παξνχζα 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο 
ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ 
άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
παξνχζαο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε παξνχζα εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή 
θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα 
Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά 
νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. O 
αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
 10. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε παξνχζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 
απνξξένπζεο απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 
ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα 
ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε παξνχζα. Δπίζεο ζε 
πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ 
εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ 
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ 
εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη 
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ 
ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα 
επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ 
Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο. 
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 11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3414/05 (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 
 
 12. Δθφζνλ θαζνξηζηεί κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 
ζπκβάζεσλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεί απφ ην ΠΓΔ ν αλάδνρνο 
πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ «Manual of the Eligibility Rules of costs 
reported for EU support in the context of the General Programme «Solidarity and 
Management of Migration Flows» (European Commission, Directorate-General for 
Home Affairs, Version 4 -16-03-2011)». 
 
 13. ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ (Πάξνρνο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο ζε πεξίπησζε catering ή ζε δηαθνξεηηθή ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο) ζην 
πιαίζην ηεο παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο νθείιεη λα 
εθαξκφδεη ηα παξαθάησ: 
 
  α. Ζ φιε «δηαδηθαζία» ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: 
 
   (1) Παξαγσγή 
 
    (α) Παξαζθεπή γεχκαηνο. 
 
    (β) πζθεπαζία αλά κεξίδα. 
 
    (γ) Καηάςπμε - Απνζήθεπζε γεχκαηνο. 
 
   (2) Μεηαθνξά 
 
   (3) Πξνεηνηκαζία Γηαλνκήο - Αλαζέξκαλζε πζζηηίνπ - 
Γηαλνκή / Παξάζεζε. 
 
   (4) Απνθαηάζηαζε Υψξνπ Πξνεηνηκαζίαο – Παξάζεζεο. 
 
  β. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη: 
 
   (1) Κεληξηθή Μνλάδα ή Μνλάδεο 
 
    (α) ην ρψξν / ρψξνπο ζα παξάγνληαη ηα γεχκαηα 
ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξαξηήκαηα 
«Δ» ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε θαη αλά είδνο, άκεζα ζα 
θαηαςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ -18°C έσο -20°C, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 
…………. ή ηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζπζθεπαζία ….... γηα ηελ πξνψζεζε 
ζην Κέληξν / Γνκή .. ….εληφο …. πξψησλ ιεπηψλ ηεο ψξαο. 
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    (β) Σήξεζε θαηά ηελ θξίζε (εάλ απαηηείηαη) θαη κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ απνζέκαηνο γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπιάρηζηνλ 5 – 
10 εκεξψλ. 
 
    (γ) Σα ζπζθεπαζκέλα γεχκαηα (ζε αηνκηθέο 
ζπζθεπαζίεο CPET εηδηθέο γηα ηξφθηκα) ζα είλαη ζε ραξηνθηβψηηα θαη ζε παιέηεο 
αλά είδνο / θσδηθφ γηα επθνιφηεξν έιεγρν θαη θαηαλνκή. 
 
    (δ) Ζ δηαθίλεζε / δηαλνκή ησλ γεπκάησλ ζα είλαη επί 
θαζεκεξηλήο βάζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη ζάιακν θαηάςπμε. 
 
   (2) Δλδηάκεζε - Πξνσζεκέλε Μνλάδα ή Μνλάδεο 
 
    Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
   (3) εκεία Παξάζεζεο 
 
    (α) Ο ρψξνο πξνεηνηκάδεηαη θαη αληίζηνηρα 
απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
    (β) Σα γεχκαηα ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά, ζηελ 
πξνβιεπφκελε ζεξκνθξαζία ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο απεπζείαο ζην πξνζσπηθφ 
κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
    (γ) Πξν ηεο έλαξμεο παξάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά πνζνηηθφο θαη καθξνζθνπηθφο έιεγρνο, ζπληάζζνληαο ηα 
απαξαίηεηα πξσηφθνιια απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 
 
  γ. Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο - παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 
 
  δ. Τπνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπή - κεηαθνξά - νξγάλσζε ρψξνπ 
παξάζεζεο - δηαλνκή ζπζζηηίνπ - απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο). 
 
  ε. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ππνρξενχηαη γηα 
ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη πιήξε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 
 
  ζη. Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 17  

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΧΝ 
 

 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ Αλαδφρνπ/σλ, ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ Οδεγία ΔΔ 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β72718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε 
θαηά θξίζε ηνπ ΓΔ/ΓΤΓΜ, ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 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 ηνπ ΓΔ θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 
 
 2. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα ζπγθξνηείηαη 
κε κέξηκλα ηνπ «Αγνξαζηή» (ΑΑ) θαη θνηλνπνίεζε (ζχλζεζεο θαη ρξφλνπ 
δηελέξγεηαο) ζην ΓΔ ζα απαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 
Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ 
κε ή άλεπ πξνεηδνπνίεζεο ηνπ αλαδφρνπ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πκθσλίαο Πιαίζην. 
 

ΑΡΘΡΟ 18  
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 

 
 1. Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα αλαζέηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζχλνιν ηνπ έξγνπ 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ. 
 
 2. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, απνδεδεηγκέλεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο, πνπ 
έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ζπκθσλία 
πιαίζην / εθηειεζηηθή ζχκβαζε ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή απφ λέν 
ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / 
ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζή ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ 
ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο 
ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 
 
 3. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζχκβαζεο θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 
 
 4. Λνηπά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. 
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ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ 

 
 1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο - παξφρνπο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή 
πξνθνξά ηνπ ζα πξέπεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο 
πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε λέν πξνκεζεπηή / 
πάξνρν, ν πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έλα (1) κήλα 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πξνκεζεπηή. 
 
 3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηή / 
παξφρνπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία - ιεηηνπξγία 
ζίηηζεο θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
 ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΤΜΒΑΗ 

 
 1. Σα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ 
απαηηνχληαη, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ 
είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
 
 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη 
ν αλάδνρνο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 

ΑΡΘΡΟ 21  
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ηξίηνπο πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν 
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 22  
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
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θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο 
εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ αλαδφρνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή 
εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 
απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξρή 
(κε θεληξηθή ή αλαζέηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο 
ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
 6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ 

 
 1. Σξνπνπνίεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο 
(Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο), ζε επαξθψο 
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη 
ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
 2. Γηα αιιαγέο σο πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα ηνπ αλαδφρνπ, 
απαηηείηαη απιψο έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηηο 
πθηζηάκελεο κεηαβνιέο. 

 
ΑΡΘΡΟ 24  

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
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 1. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε ή ζα 
ζρεηίδεηαη κ' απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα ειιεληθά Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην 
είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 
 
 2. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζρεζέλησλ 
ππεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, νη δηαθνξέο επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ηα θαη’ αλαινγία θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο 
Γεληθνχο - Δηδηθνχο Όξνπο ηεο παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΤΝΑΝΣΗΔΙ - ΑΝΑΦΟΡΔ – ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 
 1. Ο Πάξνρνο, ε Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, 
κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε 
ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 2. Ο Πάξνρνο νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθά ζεκείν ζπλδέζκνπ 
(Point of Contact - PoC) ηνλ / ηελ   , σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη ξχζκηζεο φισλ 
ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 
 3. Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Απφ έλα 
πξννξίδνληαη γηα ην ΓΔ/Γ1 (ΓΤΓΜ), ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Πάξνρν. 
 
 4. Αληίγξαθα εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ ππνβάιινληαη ζηνπο 
πξναλαθεξζέληεο. 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ 
νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ ηε παξνχζα 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 Ν4412/16. 
 
  β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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 2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελ ιφγσ 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. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα ζε κνλνκεξή ηεξκαηηζκφ ηεο 
ζχκβαζεο, πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο,  ζε πεξίπησζε πνπ 
ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηελ παχζε ή ηελ αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο ηεο εμππεξεηνχκελεο Γνκήο.  
 

ΑΡΘΡΟ 27  
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ν 
Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο 
ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ 
θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε 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. Μεηά ηα παξαπάλσ ζπκθσλεζέληα θαη ζπλνκνινγεζέληα, 
ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε ε παξνχζα, ππνγξαθφκελε λφκηκα 
απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζε ηξία (3) αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ δχν 
(2) ε αλαζέηνπζα Αξρή θαη απφ έλα (1) ν Αλάδνρνο. 
 
 4. Οη Γεληθνί - Δηδηθνί Όξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ε Σερληθή - Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
αλάδνρν, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 
θαη ηκήκαηα απηήο. 
 
 5. Θέκαηα ηα νπνία εθ παξαδξνκήο δελ ξπζκίδνληαη ζην παξφλ θείκελν 
θαη ηπρφλ παξαπνκπέο ηεο παξνχζαο, δχλαηαη λα δηεπζεηνχληαη βάζεη ησλ 
πξνβιέςεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ. 
 
 6. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηεξνχληαη απφ ηα εκπιεθφκελα 
κέξε / ζπκβαιιφκελνπο θαη ην ΓΔ/Γ1. 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

        ΓΗΑ ΣΖΝ      ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
       ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
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Γ -28 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ (Γελ αθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν Τπφδεηγκα ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο «Γ») 
 
«Α» Γεληθνί Όξνη ηεο Γηαθήξπμεο ππ’ αξηζ ………../19 [Γελ θξίλεηαη αλαγθαία ε  

ελζσκάησζε ζηε παξνχζα πκθσλία πιαίζην, πιελ φκσο απαηηείηαη ππν- 
ρξεσηηθά αλαθνξά αλάξηεζεο ζην Γηαχγεηα (ΑΓΑ)]. 

«Β»  Δηδηθνί Όξνη ηεο Γηαθήξπμεο ππ’ αξηζ ………./19 [Γελ θξίλεηαη αλαγθαία ε 
 ελζσκάησζε ζηε παξνχζα πκθσλία πιαίζην, πιελ φκσο απαηηείηαη ππν- 

ρξεσηηθά αλαθνξά αλάξηεζεο ζην Γηαχγεηα (ΑΓΑ)]. ] 
«Γ»  Σερληθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ  
«Γ» Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ  
«Δ»  Πίλαθαο πζζηηίσλ 
«Σ»  Έληππν Παξαγγειίαο 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 
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