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ΘΕΜΑ:   ∆ιακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Εκμετάλλευση 
από Ιδιωτικό Φορέα, των Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης 
Εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του Θέρετρου Αξιωματικών Ναυτικού 
(ΘΑΝ) στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην περιοχή της Αγίας 
Μαρίνας στο Μαραθώνα. 

 
∆ ι α κ ή ρ υ ξ η  μ ε  α ρ ι θ μ ό  0 6 / 1 6  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗ∆ΗΣ 22984 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝ/Ε2 

Επιχειρησιακός Φορέας ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 

Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, 
Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισμού Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Χαμηλότερη Τιμή όπως θα προκύψει από 
το μέσο όρο των επιμέρους τιμών του 
συνόλου των βασικών/υποχρεωτικών 

ειδών, υπό τη προϋπόθεση ότι ανά είδος 
δεν θα υπερβαίνουν το 20% των 

επιθυμητών τιμών. 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισμού 

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

08 Απρ 2016 

Ημερομηνία ανάρτησης στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

08 Απρ 2016 
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Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στην 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

08 Απρ 2016 

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στον 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

08 Απρ 2016 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών 

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 09:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 

Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών 

Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 09:00 

Αντικείμενο διαγωνισμού 

Εκμετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα, των 
Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής και 

Γρήγορης Εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ 
ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός 
του Θέρετρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) 
στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) 

στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο 
Μαραθώνα. 

Κωδικός CPV 55410000 – 7 

∆ιάρκεια της σύμβασης 

∆ύο (2) έτη, 2016 – 2017 με δικαίωμα 
ανανέωσης από πλευράς της υπηρεσίας για 
ένα (1) επιπλέον έτος, τα οποία αφορούν τη 
παραθεριστική περίοδο από τέλη Μαΐου έως 
τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με περίοδο 
αιχμής τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με 
συνήθη αριθμό 2500 εξυπηρετούμενων 

επισκεπτών/λουομένων τις καθημερινές και 
3000 κατά τα Σαββατοκύριακα. 

 Έχοντας υπόψη: 

α. Ν∆ 721/70 “Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.∆" 

β. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και 
Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ημόσιο Λογιστικό και 
Άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129). 
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δ. Τον ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το ν.2323/95 (ΦΕΚ Α΄145) 
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες ∆ιατάξεις». 

ε. Το ν.2328/95 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν.2372/96 (ΦΕΚ Α΄ 29) και του άρθρου 14 του ν.2414/96 (ΦΕΚ Α΄ 135) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π∆ 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του ∆ημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ. Α΄ 
279).  

στ. Το ν. 3021/02 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα 
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 
4 αυτού». 

ζ. Το ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3414/05 (ΦΕΚ  Α΄ 279) 
Τροποποίηση του Ν.3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων”. 

η. Το ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας με την Υποχρεωτική 
Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοίκητων 
Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραμμα ∆ιαύγεια) και Άλλες ∆ιατάξεις». 

θ. Το ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

ι. Το ν.4155/13 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα ∆ημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις». 

ια. Το ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

ιβ. Το Π∆ 60/07 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005». 

ιγ. Το Π∆ 118/07 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου». 

ιδ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β΄ 2300) «Μεταβίβαση Οικονομικής 
Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις ∆ιοίκησης των 
Ε.∆ .κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 
Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753) Υπουργική απόφαση. 

ιε. Το Π∆ 113/10 (ΦΕΚ Α΄ 194/10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 
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ιστ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο ∆ιατάκτη για τη δέσμευση των 
απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το ν.3871/10 «περί ∆ημοσιονομικής 
∆ιαχείρισης και Ευθύνης» και το Π∆ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των 
παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του ν.2362/95 (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/10. 

ιζ. Την με Αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (Α∆Α:ΒΙΚΤΦ-
ΠΨ5) 

ιθ. Nέος Αγορανομικός Κώδικας: Κανόνες ∆ιακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2044) 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό, για την ανάδειξη εργολάβου 
για την εκμετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα, των υπαρχόντων καταστημάτων 
μαζικής και γρήγορης εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – 
ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του Θέρετρου 
Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην 
περιοχή της Αγίας Μαρίνας Μαραθώνα, με ετήσιο αντίτιμο σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40,000,00€) για το έτος 2016 και πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00) για το έτος 
2017, με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον 
έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσης, συνολικού 
αντιτίμου εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) για τα τρία έτη, 
συμπεριλαμβανομένης της εξάσκησης του δικαιώματος ανανέωσης. ∆εν 
επιτρέπεται η ανάπτυξη περισσότερων του ενός καταστημάτων, με νομική, 
λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια εντός του καταστήματος (SHOPS IN A SHOP). 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

2. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία 
αποστολής 

για 
δημοσίευση 

στην 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης  

στον 
Ημερήσιο 
Τύπο 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης  
στο ΦΕΚ 

 

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ 

ΟΧΙ 

Χαμηλότερη 
Τιμή 

μέχρι 

  08-04-2016 

μέχρι 

  15-04-2016 

μέχρι 

  15-04-2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΟΧΙ 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της 
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διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 
κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευτεί στο 
τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε 
δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, καθώς και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr και να τοιχοκολληθεί η παρούσα με 
φροντίδα της ΑΕΠ έξω από τα Γραφεία της. 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

μέχρι 

08-04-2016 
18-05-2016 

Ημερομηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού καθορίζεται η: 

 α. 24 Μαΐου 2016 (ημερομηνία) 
 β. Ημέρα Τρίτη (ημέρα) 
 γ. Ώρα 09:00 π.μ. (ώρα) 

5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 18 Μαΐου 2016 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 
του ν.4155/13 (ΦΕΚ Α΄ 120) και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
(δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, 
όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

6. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α. Έλληνες Πολίτες. 
 β. Αλλοδαποί. 
 γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά. 
 δ. Συνεταιρισμοί. 
 ε. Ενώσεις Προμηθευτών. 

Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
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μέλος της Ευρωπαϊκού Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, Π∆ 60/07). 

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

  (1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης)που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της (∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών). 

  (2) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 
και Στοιχείων της (∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής (∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 

  (3) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

   (α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 

   (β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα 
IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών του Π.∆.60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
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8. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής: 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ–ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ :
Πίνακας 1 – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Πίνακας 2 – ΨΗΣΤΑΡΙΑ  
Πίνακας 3 – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  
Πίνακας 4 – ΠΙΤΣΑΡΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» 

10. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει 
κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα 
σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή 
αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της 
σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 
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προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 
15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν, τη ΝΒΝΕ (ΘΑΝ) 
και να ενημερωθούν για τον παρεχόμενο εξοπλισμό και τις ανάγκες προς 
καλύτερη εκτίμηση και κατανόηση των όρων του διαγωνισμού, κατόπιν 
συνεννόησης με τη ΝΒΝΕ (ΘΑΝ) στο τηλ: 22940.60116 ή εναλλακτικά στο τηλ : 
22940.60142. Επίσης μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τη ΝΒΝΕ (ΘΑΝ) 
από την επίσημη ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού www.hellenicnavy.gr 
επιλέγοντας ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ. 

13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 

 α. Θα δημοσιευτεί: 

  (1) Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. 
  (2) Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. 
  (3) Στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
  (4) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr  

 β. θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς: 
  (1) Στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. 
  (2) Στην Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας. 
  (3) Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. 
  (4) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / ∆νση Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (πρώην  Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ). 

14. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην 
ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gov.gr και στη 
διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

15. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα δικαιώματα 
επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της ∆ιακήρυξης από τους 
υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των 
προσφορών τους. 
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16. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη 
συμμετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

17. Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και πλαισίωση ΑΕΠ με 2 
συμπληρωματικά μέλη εμπειρογνωμόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, με μέριμνα ΑΕΠ. 

18. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΟΕΠΝ/∆ΙΠΕ) ως προς την νομιμότητα του. 

19. Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό 
την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από εισήγηση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

20. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), στην οποία διαβιβάζεται το 
παρόν, παρακαλείται για την ευρεία κοινοποίηση στα μέλη της. 

21. Η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), στην οποία διαβιβάζεται το 
παρόν, παρακαλείται για την ευρεία κοινοποίηση στα μέλη της. 

22. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν, 
παρακαλείται για την ευρεία κοινοποίηση στα επιμελητήρια/μέλη της. 

 

                    Αθήνα, 07 Απριλίου 2016 

                   Υποναύαρχος ∆. Χέλμης ΠΝ 
  Ακριβές Αντίγραφο                   Υπαρχηγός ΓΕΝ 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
        Τμηματάρχης ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Β» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Γ» ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«∆» ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

«Ε» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ–ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΨΗΣΤΑΡΙΑ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
«ΣΤ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 
«Ζ» ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
- ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3 αντίγραφα)  
- ΈΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΝΠΕ), ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15, ΤΚ:11526, 
ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 213-2144700, ΦΑΞ: 210-7778992, www.info@enpe.gr ,  (ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως §20) 
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΚΕ∆Ε), ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 65 & 
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 8, ΤΚ: 10678, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 213-2147500, ΦΑΞ: 210-3820807, 
www. info@kedke.gr , (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως §21) 
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 6, ΤΚ: 10671 ΑΘΗΝΑ (ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως §22) 
- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ∆ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Μεσογείων 119, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ, Τηλ : 210-6969270, ΦΑΞ : 
210-6969240, (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως §13(β)4) 
 

Αποδέκτες για πληροφορία 
ΓΕΝ/Ε2 (3 αντίγραφα) μ.σ. 
ΓΕΝ/Β3 (1 αντίγραφο) 
ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) (1 αντίγραφο) 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.3/39/283122/Σ.1204            

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Εκμετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα, των Υπαρχόντων 
Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης 

(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – 
ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) 
εντός του Θέρετρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη 
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην περιοχή 

της Αγίας Μαρίνας, Μαραθώνα. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ (CPV) 55410000 – 7 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Ο Ο Ο

Τεχνικές Προδιαγραφές ως Παράρτημα «ΣΤ» 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ EA 

Φορέας Προορισμού 
Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη Ναυτική 
Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην περιοχή της 

Αγίας Μαρίνας, Μαραθώνα. 

Συνολικό Αντίτιμο 140.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ) 

Βαρύνει Π/Υ - 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Έως την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου έτους 

2016, ήτοι την 27η Μαΐου 2016 ή το συντομότερο 
δυνατό 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ    
%

- 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆εν απαιτείται 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ - 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1 

Κριτήρια Επιλογής, Προσόντα και ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής και 
Κατακύρωσης 

 1. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της εργολαβίας, ειδικότερα: 

o Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
o Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
o Συνεταιρισμοί. 
o Κοινοπραξίες. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί 
με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το 
άρθρο 5α.Β.1α του Π∆ 118/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά 
περίπτωση κατωτέρω: 

  α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση 
εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν 
ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

   (1). Έλληνες Πολίτες 

    (α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως άρθρο 157, 
Ν.4281/14, ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€), σύμφωνα με 
όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος παραρτήματος. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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    (β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

     1/ Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

     2/ Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς του: 

      α/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α΄ της 
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 και στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π∆ 
60/07, ήτοι : 

       1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1), 

       2 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο 
άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ 
(ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

       3 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48), 

       4 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο με το 
Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05, 

       5 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά 
που ορίζονται στη διακήρυξη, 

       6 για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία 

      β/ δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 
περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 καταστάσεις, 
δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

      γ/ είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του, 
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      δ/ είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 
(προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ 
της παραγρ. 2 του Π∆ 118/07, 

      ε/ δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. 
(2) του εδαφ. γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή 
υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

     3/ θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π∆ 118/07 (δικαιολογητικά κατακύρωσης), σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγματος και τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β΄ Π∆ 118/07), 

    (γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται : 

     1/ ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη 
λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός από αυτούς που μνημονεύονται στην 
ανωτέρω παραγρ. 1α.(1)(β)2/ε/, 

     2/ ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε δημόσιο 
διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

     3/ ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η 
επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 
άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, ή ότι σε 
κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση για την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση, 
σύμφωνα με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

     4/ ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην 
προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 

     5/ ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση της διάταξης της 
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 ότι δεν θα χρησιμοποιήσει 
(άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή 
μόνιμους απόστρατους αξιωματικούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους 
οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 

     6/ ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση, και την αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα, 

     7/ ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
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    (δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η έδρα εγκατάστασης της 
επιχείρησης, η πλήρης επωνυμία της καθώς και τα πλήρη στοιχεία και τις 
διευθύνσεις των συνεργαζόμενων εταιρειών (συνεργαζόμενοι φορείς – έμποροι – 
παραγωγοί). 

    (ε)Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. γ΄ του Π∆ 118/07). 

    (στ) ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που 
προσφέρει ο ανάδοχος (άρθρο 18 παραγρ. 1 του Π∆ 118/2007). 

    (ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο συμμετέχων να αποδέχεται ρητά 
την επιβάρυνση με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

    (η) Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 46 του Π∆ 60/07 
(περί αξιολόγησης ελέγχου και απόδειξης των τεχνικών και επαγγελματικών 
ικανοτήτων των συμμετεχόντων), απαιτείται προσκόμιση καταλόγου των 
κυριότερων υπηρεσιών που έχουν εκτελεσθεί κατά το τελευταίο έτος, στον οποίο 
θα προσδιορίζονται οι φορείς στους οποίους παρασχέθηκαν οι σημαντικότερες 
υπηρεσίες και θα γίνεται αναφορά στην αξία, και την ημερομηνία παροχής αυτών. 
Επ΄ αυτού επισημαίνεται ότι για την απόδειξη των τεχνικών και επαγγελματικών 
ικανοτήτων του συμμετέχοντα θα απαιτηθεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να 
προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 2(α) του 
παρόντος παραρτήματος. 

    (θ) Εάν ο συμμετέχων λειτουργεί ο ίδιος στο όνομα του, 
Επιχείρηση Τροφίμων Κατηγορίας IV – Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012), 
υποβάλει αντίγραφο της άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης. 

    (ι) Σε περίπτωση που ο συμμετέχον στο διαγωνισμό 
αναλαμβάνει ο ίδιος – σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά – τη διαχείριση / 
εκμετάλλευση κυλικείου, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει αντίγραφο 
πιστοποιητικού του συμμετέχοντα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 ή 
BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο 
στις αρχές του HACCP. Η ανωτέρω πιστοποίηση των συμμετεχόντων θα πρέπει 
να είναι σε ισχύ καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης (αρχική και τυχόν ανανεώσεις). 

    (ια) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται: 

     1/ Η χορήγηση – διάθεση των σχετικών ειδών από τους 
προμηθευτές του, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

     2/ Η δυνατότητα των αρμοδίων Οργάνων του ΠΝ να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών για έλεγχο παρέχοντάς 
τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
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(2) Αλλοδαποί 

    (α) Το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται ανωτέρω 
[παράγραφος 1α(1)] για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά ως προς το περιεχόμενο της 
ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την εγγραφή στο οικείο 
Επιμελητήριο (περίπτωση παρ. 1α(1)2/δ/) δύναται έναντι αυτού να αναγραφεί 
ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 
3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07. 

    (β) Επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1α(1)2/ε/ της ζητούμενης 
υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«ε/ ∆εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της 
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 
εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.». 

    (γ) Επιπλέον, ζητούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των 
παραγράφων 1α(1)(ι), 1α(1)(ια) και 1α(1)(ιγ) επίσημα και μεταφρασμένα και 
επιπροσθέτως επίσημη και μεταφρασμένη πρόσφατη (εντός έτους) βεβαίωση 
επιθεώρησης από την αρμόδια υγειονομική αρχή του κράτους προέλευσης. 

   (3) Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

    (α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 
1α(1) και 1α(2) αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι : 

     1/ οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο 
του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 

     2/ οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται αντιστοίχως απ΄ αυτούς. 

    (β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας 
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα: 

     1/ Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης 
Εταιρείας (ΑΕ): 

      α/ Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας 

      β/ Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά 
περίπτωση ∆ιοικητική ή ∆ικαστική Αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να προσκομίζεται 
κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ, 

16PROC004177430 2016-04-08



Β-6 

      γ/ Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής 
ή ∆ικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της 
εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην 
περίπτωση που στο υπό 1α(3)(β)1/β/ στοιχείο δεν προσκομίζεται κωδικοποιημένο 
καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο 
των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό της εταιρείας. 

      δ/ Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της 
εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του 
πρακτικού του ∆Σ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της 
αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου 
για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη 
δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας 
Αρχής, 

     2/ Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

      α/ Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά 
περίπτωση ∆ιοικητική ή ∆ικαστική Αρχή του καταστατικού της εταιρείας, που 
ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ. 

      β/ Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και 
εκπροσώπου της, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ, 

      γ/ Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής 
ή ∆ικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της 
εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

     3/ Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή 
προσωπικών εταιρειών: 

      α/ Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού καθώς και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό της εταιρείας. 

      β/ Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και 
εκπροσώπου της, 

      γ/ Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 
αρμόδια αρχή 

     4/ Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

      α/ Ανάλογα με τη μορφή τους αντίστοιχα 
νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω 
στις υποπαραγράφους 1α(3)(β)1/, 1α(3)(β)2/ και 1α(3)(β)3/ τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 
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οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

      β/ Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται 
τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό 
νομιμοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα 
Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισμού. 

         (4) Συνεταιρισμοί: 

   Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως 
ανωτέρω, υπό στοιχ. 1α(1), 1α(2) και 1α(3). Επιπλέον αυτών απαιτείται και η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ∆΄ περιπτ. 3 του Π∆ 118/07). ∆ιευκρινίζεται ότι οι 
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του 
∆Σ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ΄ αυτόν. 

   (5) Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
οι κοινοπραξίες: 

    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε 
ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. 

    (β) ∆ήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων ή κοινοπραξίας, 
ψηφιακά υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα 
φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η 
ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον 
καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 
αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή 
δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους 
ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους: 

     1/ Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της 
εργολαβίας. 
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     2/ Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον 
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο 
περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. 

     3/ Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που θα ταχθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

    (γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου 
που υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των μελών της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον 
η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

    (δ) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του για: 

     1/ τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία 
και 

     2/ τη συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό. 

   (6) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο 
ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες υποψηφίων. 

   (7) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 
συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Ειδικότερα, οι  απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες 
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Λοιπά δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται εγγυητικές 
επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς 
κλπ. 

   (8) Οι υπεύθυνες  δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να 
φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να 
είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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   (9) Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω 
αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

  β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ Κατακύρωσης: 

 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π∆ 
118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. 
pdf και σε φάκελο με σήμανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παραγρ. 2 ή 3 του Π∆ 
118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 

   (1) Οι Έλληνες πολίτες: 

    (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

     1/ Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π∆ 
60/2007, δηλαδή : 

      α/ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

      β/ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

      γ/ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

      δ/ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το 
ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
305/2005). 

16PROC004177430 2016-04-08



Β-10 

     2/ Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικά με το αντικείμενο της εργολαβίας: 

      α/ 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18  

      β/ 35 παρ. 1  

     3/ Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007). 

    (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. α΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

    (γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του 
Π∆ 118/2007). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό . 

    (δ) Πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων 
υπηρεσιών που έχουν εκτελεσθεί κατά το τελευταίο έτος ως έχουν δηλωθεί στους 
προσκομισθέντες καταλόγους στα δικαιολογητικά συμμετοχής (στοιχείο 1α(1)(θ) 
του παρόντος παραρτήματος), που θα αναφέρουν τους φορείς στους οποίους 
παρασχέθηκαν οι σημαντικότερες υπηρεσίες και θα γίνεται αναφορά στην αξία, και 
την ημερομηνία παροχής αυτών. 

   Για την απόδειξη των παραπάνω, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει: 

     1/ Εφόσον πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές, 
πιστοποιητικά εκδοθέντα ή θεωρηθέντα από την αρμόδια Αρχή. 

     2/  Εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι ιδιωτικός φορέας, 
βεβαίωση αυτού ή εάν ετούτο δεν είναι δυνατόν, δήλωση του προσφέροντος, με 
την οποία θα βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, η 
καλή εκτέλεση ή αναλόγως η καλή πρόοδος της εκτέλεσης των παρεχομένων 
υπηρεσιών και θα εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία να διασταυρώσει, κατά την κρίση 
του, τα δηλούμενα απευθείας από τους αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών ή από 
άλλα επίσημα έγγραφα. 

    (ε) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης παρεχόντων 
υπηρεσίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται 
για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην κοινοπραξία ή ένωση. 
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Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους 
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν. 
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, με την οποία 
θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα 
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

    (στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π∆ 118/2007). 

   (2) Οι αλλοδαποί: 

    (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) 
του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007). 

    (β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του 
ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του 
άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου 
.pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ΄ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με 
τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

    (γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007). 
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Επισημαίνεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να προσκομίζονται αρμοδίως 
επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 

   (3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους 
Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1 του 
Π∆ 118/2007). 

∆ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα 
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης 
κλπ), προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, 
όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, σε μορφή 
αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό. 

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου. 

    (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

    (γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να 
προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 
παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του Π∆ 
118/2007). 

    (δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών εταιρειών 
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περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 
του Π∆ 118/2007). 

   (4) Οι Συνεταιρισμοί: 

    (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 
παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του Π∆ 
118/2007). 

    (β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ 
της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 
συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 
2 εδ. δ΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

    (γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007). 

   (5) Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και οι κοινοπραξίες: 

    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ε΄ 
του Π∆ 118/2007). 

    (β) Η ένωση αναδόχων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους αναδόχους, 
που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
της ένωσης αναδόχων ή της κοινοπραξίας. 

    (γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης της εργολαβίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης.  

    (δ) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
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όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

   (6) Τα αναφερόμενα ανωτέρω παραγράφου, υπό στοιχ. 2α(1)(δ) και 
2α(2)(γ), επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για 
τις χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π∆ 60/2007. 
Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν 
αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

   (7) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της 
ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 
ανάδοχος. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

   (8) Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών παραγρ. 2(α) του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισμό του 
αναδόχου από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 
παραγρ. 2 του Π∆ 118/2007. 

Άρθρο 2 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο 
προσφορών 

 1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών ∆ημοσίου (Π∆ 118/2007) καθώς και στις 
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. 

 2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

  ─ Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά» και , 
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  ─ Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

 ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 

 3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

  α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος (∆ικαιολογητικά Συμμετοχής). 

  β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως: 

   (1) ∆ήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος 
της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 

   (2) Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
παραχθεί/κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή ότι η 
παρασκευή/κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
παρασκευής/κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας (των ειδών που προσφέρει). 

   (3) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που θα 
λάβει ο συμμετέχων για τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων και την εγκατάσταση 
συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των Τροφίμων κατά HACCP. 

   (4) Κατάσταση, στην οποία θα αναγράφεται ο τεχνικός εξοπλισμός 
που θα διαθέσει ο συμμετέχων στις εκμεταλλεύσεις, κατά το χρονικό διάστημα 
υλοποίησης της σύμβασης, για τη συντήρηση και πώληση των ειδών (ψυκτικές 
βιτρίνες, τοστιέρες κλπ). 

   (5)  Κατάσταση των ειδών που θα διαθέτει, στην οποία θα 
αναγράφεται η ακριβής ονομασία και η αναλυτική περιγραφή των ειδών, ήτοι, 
βάρος τεμαχίου, πρώτες ύλες, σύνθεση και αναλογία υλικών, χρονικό όριο 
ανάλωσης πέρα από το οποίο το προϊόν θα αντικαθίσταται, χώρα προέλευσης, 
τρόπος συσκευασίας. Ειδικά για τα συσκευασμένα, θα δεσμεύεται για επικόλληση 
ετικέτας με τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος επί 
των ειδών (σύνθεση, βάρος, ημερομηνία παρασκευής και λήξης αυτού κλπ). 

Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
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 4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 

 5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές 
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

 6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται 
επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες 
δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 

 7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 
απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/14 (ΦΕΚ 
Α΄ 74), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

 8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν 
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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 Οικονομική Προσφορά 

 10. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η 
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 
απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα: 

  α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την 
οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

  β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές 
δαπάνες). 

  γ. Σε  περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται 
δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 
«∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα 
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική 
Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 
της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 13. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται 
εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 
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 14. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην 
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται 
από τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός 
του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους 
υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής 
προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και 
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βέβαιας χρονολογίας. 

 15. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 
σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ 
Α΄ 74). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα 
τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό 
Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια 
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών 
ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα 
βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

 16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση 
των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα.  

 17. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 18. Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 
φακέλους για το διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν 
υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 19. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη 
μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
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καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς. 

 20. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τον προσφέροντα, 
το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή ή σε στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

 21. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του 
άρθρου 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του Π∆ 118/2007 κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται, με την προσφορά του με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 
ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 22. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 23. Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική προδιαγραφή – 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του Π∆ 118/2007). 

 24. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 25. Εναλλακτικές προσφορές για την εργολαβία δεν γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 26. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική 
επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική 
επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
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ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 

 27. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

Άρθρο 3 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από 
την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της 
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
άλλων οκτώ (8) μηνών. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ 
των προσφορών τους, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και 
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και 
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά 
με τον παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Άρθρο 4 

Προσφερόμενα Είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 

 1. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία των επιχειρηματικών 
μονάδων που δηλώθηκαν με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του 
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προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π∆ 
118/2007. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στις 
επιχειρηματικές μονάδες που δηλώνονται είτε των εγκαταστάσεων του αναδόχου 
είτε για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος (των ειδών που 
προσφέρει) έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995, η οποία ισχύει 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 2. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή των επιχειρηματικών μονάδων – 
εγκαταστάσεων, στις οποίες δηλώθηκε ότι θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες 
εργολαβίας και η κατασκευή των ειδών που προσφέρει ο ανάδοχος και με βάση τις 
οποίες έγινε η κατακύρωση. Κατ΄ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί 
να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής 
λειτουργίας των δηλωθέντων εργοστασίων για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη 
σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του αναδόχου. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Παροχή υπηρεσιών και κατασκευή/παραγωγή των ειδών που προσφέρει ο 
ανάδοχος σε εργοστάσια άλλα από εκείνα που δηλώθηκαν, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται την κήρυξη του αναδόχου ως 
εκπτώτου από την σύμβασης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 3. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 18 του Π∆ 118/2007. 

Άρθρο 5 

Προσφερόμενη τιμή 

 1. Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου συμμετέχοντα αναδόχου θα 
δοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω παραγράφου 10 Άρθρου 2 
(Οικονομική Προσφορά). Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται και κάθε άλλου 
είδους δαπάνη (κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ). 

 2. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει 
απ΄ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 
εργολαβίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 5. Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας αυτής, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 
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τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 
τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 6. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι 
το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 

Άρθρο 6 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο 
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού – 
Ε∆∆) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

 3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 
μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 7 

∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv – 
Ανάδειξης μειοδότη – Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

Κατακύρωσης διαγωνισμού 

 1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο 
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού – 
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Ε∆∆) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 
διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

  α. Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στην ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στους 
ειδικούς όρους συμφωνιών της διακήρυξης αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι 
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 
αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

  β. Η αρμόδια Ε∆∆ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα 
τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών 
τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 
και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους 
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 
σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία. 

  γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Ε∆∆ προβαίνει  στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

  δ. Στη συνέχεια η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την 
πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη 
διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους 
με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθμολόγησή 
τους, αν προβλέπεται το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. 

  ε. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος 
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

  στ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά  – 
τεχνικά), από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και 
μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με 
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την 
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καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών. 

  ζ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Ε∆∆ προβαίνει 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και 
οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 
αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

  η. Στη συνέχεια η Ε∆∆ παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και 
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επί 
μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν 
αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και 
σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της. 

  θ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονομικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η Ε∆∆ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί 
της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 
αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης 
απόφασης. 

  ι. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα 
την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος 
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

  ια. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της 
εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω 
στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 
εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 
που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του 
παραρτήματος «Β΄» της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη 
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μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 

  ιβ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια Ε∆∆, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με 
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. 

  ιγ. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

  ιδ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για 
την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή 
εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

  ιε. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης. 

 2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

  α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Ε∆∆. 

  β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Ε∆∆. 

  γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, όπως θα προκύψει από το μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών (άνευ ΦΠΑ) του συνόλου των βασικών/υποχρεωτικών ειδών, υπό τη 
προϋπόθεση ότι ανά είδος δεν θα υπερβαίνουν το 20% των επιθυμητών τιμών, 
όπως καθορίζονται στους πίνακες «1», «2», «3» και «4» του παραρτήματος «E» 
της ∆ιακήρυξης. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π∆ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 20 του Π∆ 118/2007. 
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  δ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο με 
την χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), εκ των συμμετεχόντων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης. 

  ε. Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες 
πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, 
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 
ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής 
ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

  στ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση 
του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την 
ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της 
Ε∆∆ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία 
της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν 
λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του 
διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο 
από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων 
– προσφυγών. 

  ζ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα 
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες 
που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

  η. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 
του Π∆ 118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση 
γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή 
(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 
τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 
από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

  θ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή 
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆/τος, καταπίπτει υπέρ 
της Υπηρεσίας η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

Άρθρο 8 
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Απόρριψη Προσφορών 

 1. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 
από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

  α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 

  β. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

  γ. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

  δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση. 

  ε. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  στ. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

  ζ. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά. 

  η. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα 
επιμέρους τμήματα της εργολαβίας. 

  θ. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα διακήρυξη. 

  ι. Η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το 
αντικείμενο της εργολαβίας, εξεταζόμενη σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. 

  ια. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη. 

Άρθρο 9 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

  α. Κατακύρωση της εργολαβίας. 

  β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π∆ 118/2007. 

  γ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 
περιπτώσεις: 
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   (1) Όταν η Υπηρεσία δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο της 
εργολαβίας είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού 
της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί αυτό. 

   (2) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 
επιβάλλουν την ματαίωση. 

 2. Αν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει 
αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται 
με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

 3. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και 
θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 
παραγρ. 1 του Π∆ 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, με 
την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 4. Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργολαβία, 
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και 
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε 
ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο 
χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την 
κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

 5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο 
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 1 του 
3886/2010, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο 
διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της 
ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η 
προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως 
ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με 
την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

 6. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή 
καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, υπέρ της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 10 

Κατάρτιση της σύμβασης 
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 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το 
παράρτημα «Ζ» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού σ΄ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης 
που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

 3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
εργολαβίας, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παραγρ. 2 
του Π∆ 118/2007. 

 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 11 

Εγγυήσεις 

 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας ∆ημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 
ευρώ (€). 

 2. Εγγύηση Συμμετοχής: 

  α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής (2% επί των συνολικών προϋπολογιζομένων εσόδων) υπέρ του 
συμμετέχοντος, ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00 €). 

  β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό 
ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με 
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μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης. 

  γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 
μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και την υποβολή απ΄ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 
τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

  δ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες (άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/14), αν δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος vα καταθέτει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή 
(5% επί της αξίας της σύμβασης) συνολικού ποσού επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000,00 €). 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας κάθε σύμβασης. 

  γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 (ΚΠ∆). Επισημαίνεται ότι: 

  α. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα 
στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν 
θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 

  β. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν 
οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι 
διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 

 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγματα. ∆ιαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
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πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη. 

Άρθρο 12 

Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου 

 1. Όταν ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το Π∆118/07 κυρώσεις. 

Άρθρο 13 

Ενστάσεις – Προσφυγές 

 1. Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που αφορούν τη 
διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής 
απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3886/2010. 

 2. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) στην 
αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση 
της παράνομης πράξης ή παράλειψης ο υποψήφιος ανάδοχος και ασκούνται 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
το αίτημά του. 

 3. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την 
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο 
οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής 
με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης μεταξύ του 
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, 
όπως αυτή έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία 
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013. 

 4. Ειδικά για τις προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
διευκρινίζεται ότι αυτές υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

16PROC004177430 2016-04-08



Β-32 

προσφορών. Η προσφυγή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 
όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει 
την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

 5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού 
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού 
συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
ενστάσεων/προσφυγών. 

 Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή 
την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους. 

Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων 
– Προσφυγών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το 
οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. Η 
εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος στον προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι 
προσφεύγοντες λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 
ηλεκτρονική ανάρτηση, του σώματος της απόφασης μετά του σχετικού πρακτικού 
της Επιτροπής Ενστάσεων – Προσφυγών, στο Σύστημα καθώς και την αποστολή 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό σε αυτούς. 

 6. Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν.3886/2010, δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν 
την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστικών πράξεων ή παραλείψεων 
της διαδικασίας διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών. 

 7. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007 
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει η 
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. 
Η εv λόγω απόφαση δεν επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως 
διoικητική πρoσφυγή.  
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Άρθρο 14 

Αποκλεισμός Αναδόχου 

 Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 
μπορεί να αποκλεισθεί ανάδοχος από συγκεκριμένη εργολαβίας ή από τους 
διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία 
εργολαβίας. 

Άρθρο 15 

∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών 

 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή 
και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας και του 
ανάδοχο και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την 
ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ 
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς την 
οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η 
οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής 
ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα 
υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς 
επίλυση ενώπιον των αρμοδίων ∆ικαστηρίων. 

 2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση 
εργολαβίας ή θα σχετίζεται με αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω 
τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ΄ ύλην αρμόδια δικαστήρια. 

Άρθρo 16 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για 
το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ Β΄ 1317) και 
αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

Άρθρο 17 

Ανωτέρα βία 

 1. Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο 
αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
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περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην 
Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 18 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισμού 

 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά 
όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τη 
συμμετοχή σ΄ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς 
όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό 
να αποδοθούν στην Ελληνική.  

 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 
ανάδοχος στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 19 

Εισπράξεις ∆ικαιωμάτων του ∆ημοσίου 

 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της σύμβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος 
έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ημόσιο και σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα 
ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η 
διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη από τον ανάδοχο 
της σχετικής γνωστοποίησης του ΠΝ. 

Άρθρo 20 

Επανάληψη ∆ιαγωνισμού 

 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
ασύμφορα για το ∆ημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, 
για όλα τα είδη ή για μέρος αυτών, μετά από νεότερη δημοσίευση, κατόπιν 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρo 21 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

 Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί 
προμηθειών του ∆ημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204       
           

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 

 1. Στη σύμβαση, θα συμπεριληφθούν ως παραρτήματα, οι τιμοκατάλογοι 
των ειδών που θα διατίθενται από τις εκμεταλλεύσεις. Συμπλήρωση ή 
τροποποίηση αυτών, θα γίνεται κατόπιν έγκρισης του ΓΕΝ και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα περί τροποποίησης συμβάσεων.  

   

Άρθρο 2 

Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου 
 

1.   Ως κριτήριο πρόκρισης του αναδόχου που θα αναλάβει τις 
εκμεταλλεύσεις, ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, όπως θα προκύψει από το μέσο όρο 
των επιμέρους τιμών (άνευ ΦΠΑ) του συνόλου των βασικών/υποχρεωτικών ειδών, 
υπό τη προϋπόθεση ότι ανά είδος δεν θα υπερβαίνουν το 20% των επιθυμητών 
τιμών, όπως καθορίζονται στους πίνακες «1», «2», «3» και «4» του παραρτήματος 
«E» της ∆ιακήρυξης. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ :  
 
ΈΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Ο Πίνακας 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ), περιέχει σαράντα πέντε 
(45) είδη. Αθροίζονται οι προσφερόμενες τιμές και διαιρούνται δια του σαράντα 
πέντε (45). Έτσι προκύπτει ο μέσος όρος προσφερόμενων ειδών για τον Πίνακα 1.  
 
Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους υπόλοιπους τρεις (3) πίνακες, των 
υπόλοιπων εκμεταλλεύσεων, δηλαδή του Πίνακα 2 (ΨΗΣΤΑΡΙΑ), του Πίνακα 3 
(ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) και του Πίνακα 4 (ΠΙΤΣΑΡΙΑ). 
 
Αθροίζονται οι μέσοι όροι των πινάκων 1, 2, 3, 4 και το σύνολο που προκύπτει, 
διαιρείται δια του τέσσερα (4). 
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Το ποσό που προκύπτει είναι ο μέσος όρος των επιμέρους τιμών του συνόλου 
των βασικών/υποχρεωτικών ειδών, το οποίο θα αναγράφεται στην οικονομική 
προσφορά από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 
Παρακαλούμε ληφθεί υπόψη ο περιορισμός ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο +20% της επιθυμητής τιμής.  
 
ΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

2.  Το προσφερόμενο ποσό αναγράφεται σε ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή 
(.pdf) το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον 
δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

3.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό πεδίο βάσει των οποίων παράγεται η οικονομική προσφορά από το 
Σύστημα, τιμή χωρίς ΦΠΑ, ορθά υπολογισμένη και στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία.  
 

4.  Σημειώνεται ότι : 
α. Το ποσό που θα προσφερθεί υπολογίζεται επί των τιμών άνευ  

ΦΠΑ. 
 β.  Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην οικονομική προσφορά να 
συνυποβάλει και αναλυτικούς πίνακες βασικών/υποχρεωτικών ειδών με τις τιμές 
που θα προσφέρει ανά έκαστο είδος, σύμφωνα με τις οποίες θα προκύψει ο μέσος 
όρος που αναφέρεται ανωτέρω και υπέβαλε την οικονομική προσφορά. 

γ. Οι τιμές ανωτέρω παραγράφου (4β) θα χρησιμοποιηθούν για την  
κατάρτιση του τιμοκαταλόγου του κυλικείου με τις τελικές τιμές πώλησης των 
ειδών. Ο τιμοκατάλογος θα καταρτιστεί από ΓΕΝ/Ε2 με βάση τις παρεχόμενες στο 
Σύστημα τιμές στις οποίες θα προστεθεί ο αναλογούν ΦΠΑ και θα γίνει 
στρογγυλοποίηση των τιμών προς το πλησιέστερο πεντάλεπτο, ώστε να εξαχθούν 
οι τελικές τιμές πώλησης των ειδών. 
 
 5.  Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 
τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης.  
 

Άρθρο 3 
 

Εξυπηρετούμενο προσωπικό: 
 
 
 

     1. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων επισκεπτών/λουομένων εκτιμάται 
κατά περίοδο αιχμής τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σε 2500 τις καθημερινές και 
3000 κατά τα Σαββατοκύριακα.  

Άρθρο 4 

Εγγυήσεις 

  1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας ∆ημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
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Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 
ευρώ (€). 

 2. Εγγύηση Συμμετοχής: 

  α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής (2% επί των συνολικών προϋπολογιζομένων εσόδων) υπέρ του 
συμμετέχοντος, ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00 €). 

  β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό 
ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης. 

  γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο 
μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και την υποβολή απ΄ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 
τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 

  δ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες (άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/14), αν δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέτει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή 
(5% επί της αξίας της σύμβασης) συνολικού ποσού επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000,00 €). 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας κάθε σύμβασης. 

  γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 
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 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 (ΚΠ∆). Επισημαίνεται ότι: 

  α. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα 
στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν 
θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 

  β. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν 
οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι 
διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 

 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγματα. ∆ιαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη. 

 

Άρθρο 5 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

 1. Για τις ανάγκες της παρούσης διακήρυξης λαμβάνονται υπόψη και 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 
και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 32). 

Άρθρο 6 

Λοιπές Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

  1. Να μην παραχωρήσει σε έτερο ιδιώτη την ανάπτυξη άλλου ομοίου 
καταστήματος μαζικής και γρήγορης εστίασης εντός του ΘΑΝ. ∆ικαιούται ωστόσο 
να εκμεταλλεύεται πρατήρια πληρώματος / κυλικεία εντός του ΘΑΝ, τα οποία θα 
λειτουργούν με δικό του προσωπικό και μέσα. 

  2. Να εκδώσει (ΓΕΝ/Γ4) τη σχετική άδεια ίδρυσης του καταστήματος 
μαζικής και γρήγορης εστίασης, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

  3.  Να υποδείξει στον Ανάδοχο, εντός ενός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τους ειδικούς εκείνους χώρους, 
διαχωρισμένους ανάλογα με το είδος του κάθε απορρίμματος (χώρος 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, χώρος μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κ.λ.π) 
όπου ο τελευταίος θα υποχρεούται να συγκεντρώσει νομίμως τα απορρίμματά του. 
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4. Να παρέχει στον ανάδοχο τους χώρους και την υποδομή (χρήση των 
υπαρχόντων μηχανημάτων - επίπλων και σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, 
ύδρευσης και αποχέτευσης) για την καλή και σύμφωνη με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 

5. Να καλύψει τις κοινόχρηστες δαπάνες (ηλεκτροδότηση- ύδρευση).  

 

Άρθρο 7 

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.     Με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου πρέπει να 
τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΥΑ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9697 (ΦΕΚ Β΄ 2718) και 
στον Οδηγό Υγιεινής Νο 1 του ΕΦΕΤ. 

 

  2. Σε περίπτωση που ο συμμετέχον στο διαγωνισμό αναλαμβάνει ο 
ίδιος – σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά – τη διαχείριση / εκμετάλλευση 
κυλικείου, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικού του 
συμμετέχοντα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food 
ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο στις αρχές του 
HACCP. Η ανωτέρω πιστοποίηση των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης (αρχική και τυχόν ανανεώσεις). 

  3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται: 

   α. Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο 
ανάδοχος (άρθρο 18 παραγρ. 1 του Π∆ 118/2007). 

   β. Η χορήγηση – διάθεση των σχετικών ειδών από τους 
προμηθευτές του, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 

Αλλαγή στοιχείων Προμηθευτών 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
συνεργαζόμενους προμηθευτές θα πρέπει η Υπηρεσία να ενημερώνεται εγγράφως 
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 

Άρθρο 9 

Γενικές Επισημάνσεις 

 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όρων της σύμβασης, 
εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
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 2. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

 3. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 4. Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, 
επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια 
συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, 
σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 5. Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα 
επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές 
που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, υπάγονται 
στη δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου 
καταρτίστηκε η σύμβαση. 

 6. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως 
προς την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η 
διαφορά θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση 
των αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού ∆ικαίου και των 
οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά 
έξοδα βαρύνουν τον εκ των συμβαλλομένων καταδικαζόμενο. 

 8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την 
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο 
οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν 
δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 

 9. Για την κάλυψη ατυχημάτων ή ζημιών του προσωπικού και των μέσων 
που διατίθενται στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου διάρκειας 
τριών (3) ετών που θα καλύπτει κάθε σωματική βλάβη μέχρι ύψους 500.000,00 
ΕΥΡΩ και υλική ζημία ύψους 100.000,00 ΕΥΡΩ, που θα προκύψει από 
υπαιτιότητα του προσωπικού ή μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων του, σε 
προσωπικό ή εγκαταστάσεις ή μηχανήματα του ΠΝ, εντός της περιοχής των 
εκμεταλλεύσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής από την ασφαλιστική εταιρεία για 
οποιοδήποτε λόγο του ασφαλιζομένου ποσού, ο Ανάδοχος θα έχει την 
υποχρέωση να την καλύψει / αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και έξοδα. Τα 
ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 10. ∆εν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να μεταβιβάσει μονομερώς σε τρίτο 
πρόσωπο την εκμετάλλευση των εκμεταλλεύσεων ή οποιαδήποτε από την 
∆ιακήρυξη, την Κατακύρωση και την Σύμβαση απορρέοντα δικαιώματα. 
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 11. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 
εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 
και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
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.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση 

της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με 

το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

 

                                                 
5   Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9   ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. 

α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10   Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 
 

                                                 
11   Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην 

εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 
σχετική σύμβαση. 
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σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 

                                                 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8   Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει  τα υλικά πλέον δύο  (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 

διακήρυξη.  
9   Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην 

εγγυητική επιστολή. 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ – ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ    
ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ANEY ΦΠΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 0,18 € 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

7 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

ΓΛΥΚΑ 
10 ΚΑΤΑΪΦΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,30 € 

11 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,30 € 

12 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,38 € 

13 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ Ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  1,30 € 

14 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,38 € 

15 ΜΙΛΦΕΪΓ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,38 € 

ΜΠΥΡΕΣ- ΟΥΖΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
16 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ml 0,81 € 

17 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΑΛΟ 500ml 1,06 € 

18 ΟΥΖΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200ml  3,01 € 

19 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200ml 3,41 € 

ΤΟΣΤ 
20 ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  0,73 € 

21 ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 210 ΓΡ 1,38 € 

22 ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ 1,30 € 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ 
23 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ 0,41 € 

24 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ΓΡ 0,81 € 

16PROC004177430 2016-04-08



E-2 

ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ 
25 ΤΥΡΟΠΙΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ΓΡ  0,73 € 

26 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΓΡ  0,89 € 

27 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΓΡ  0,89 € 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΦΕ∆ΕΣ 
28 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ CAPPUCCINO ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 0,60 € 

29 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ CAPPUCCINO ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 0,73 € 

30 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ESPRESSO ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 120 ml 0,45 € 

31 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ESPRESSO ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 0,57 € 

32 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 120 ml 0,41 € 

33 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 0,57 € 

34 
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 
120 ml   

35 
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 
230 ml   

36 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 0,41 € 

37 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 0,41 € 

38 ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΦΡΑΠΕ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 0,57 € 

39 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO CAPPUCCINO (REGULAR Η΄ DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

0,73 € 

40 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO CAPPUCCINO (REGULAR Η΄ DECAFEINE) ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

0,73 € 

41 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO ESPRESSO (REGULAR Η΄ DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

0,73 € 

42 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO ESPRESSO (REGULAR Η΄ DECAFEINE)∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

0,73 € 

43 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΖΕΣΤΗ Η΄ ΚΡΥΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 0,89 € 

ΠΑΓΩΤΑ 
44 ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΣΚΟΝΗ) ΣΕ ΧΩΝΑΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100gr  1,30 € 

45 ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΣΚΟΝΗ) ΣΕ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100gr  1,30 € 
 

Σημειώσεις:  

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 
τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα ροφήματα προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία κεντρικού 
μπαρ, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι. 

3. Όλα τα ροφήματα προς κατανάλωση στην παραλία, να διατίθενται μόνο σε 
πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια για λόγους ασφαλείας λουομένων και να είναι 
κατάλληλα για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και την κείμενη νομοθεσία. 

4. Τα κρύα ροφήματα θα διατίθενται σε πλαστικό διάφανο ποτήρι με πλαστικό 
καπάκι ενώ τα ζεστά ροφήματα θα διατίθενται σε χάρτινο ποτήρι με πλαστικό 
καπάκι. 
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5. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 
τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 
νομοθεσία. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 
δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

7. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 
βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

8. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 
(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 
χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 

16PROC004177430 2016-04-08



E-4 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  
ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ANEY ΦΠΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 0,18 € 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

7 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΦΑΓΗΤΑ (ΚΡΕΑΤΙΚΑ) 
10 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 360 ΓΡ 3,19 € 

11 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 390 ΓΡ 5,13 € 

12 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 220 ΓΡ 2,48 € 

13 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400 ΓΡ 1,95 € 

14 ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 250 ΓΡ 2,48 € 

15 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΕΜΠΑΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΓΡ 3,10 € 

16 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 140 ΓΡ 1,24 € 

17 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ΤΕΜ 150 ΓΡ (ΚΡΕΑΣ) 1,15 € 

18 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 ΓΡ 1,24 € 

ΜΠΥΡΕΣ 
19 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ml 0,81 € 

20 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΑΛΟ 500ml 1,06 € 

21 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΙΚΡΟ ΠΟΤΗΡΙ 200ml 0,98 € 

22 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΗΡΙ 500ml 1,46 € 

ΣΑΛΑΤΕΣ 
23 ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 350 ΓΡ 0,97 € 

24 ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 350 ΓΡ 2,04 € 

25 ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ 0,71 € 

26 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΠΟΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 ΓΡ 1,33 € 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ 
27 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΓΡ 0,81 € 

28 ΑΡΤΙ∆ΙΟ ΦΡΕΣΚΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΓΡ 0,18 € 

ΚΡΑΣΙΑ 
29 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΡΟΖΕ (500 ml) 0,81 € 

30 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (1000 ml) 1,63 € 
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Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 
τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα ποτά και τα τρόφιμα προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία 
ψησταριάς, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πήλινα πιάτα και μεταλλικά 
μαχαιροπήρουνα και κουτάλια . 

3. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 
τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 
νομοθεσία. 

4. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 
δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

5. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 
βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 
(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 
χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   
ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ANEY ΦΠΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 0,18 €

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 €

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 €

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 €

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 €

6 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
330 ml 0,57 €

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 €

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 €

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 €

ΓΛΥΚΑ 
10 ΚΑΤΑΪΦΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,30 €

11 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,30 €

12 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,38 €

13 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ Ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  1,30 €

14 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,38 €

15 ΜΙΛΦΕΪΓ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 1,38 €

ΚΡΕΠΑ-ΒΑΦΛΑ 
16 ΒΑΦΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ  2,44 €

17 ΚΡΕΠΑ ΑΛΜΥΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ 2,44 €

18 ΚΡΕΠΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ 1,87 €
 

Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 
τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα τρόφιμα και ποτά προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία 
ζαχαροπλαστείου, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πήλινα πιάτα και μεταλλικά 
μαχαιροπήρουνα και κουτάλια . 

3. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 
τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 
νομοθεσία. 
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4. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 
δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

5. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 
βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 
(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 
χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  
ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ANEY ΦΠΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 0,18 € 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 0,65 € 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

6 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 
ml 

0,57 € 

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
330 ml 

0,57 € 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 0,57 € 

ΜΠΥΡΕΣ 
10 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΙΚΡΟ ΠΟΤΗΡΙ 200ml 0,98 € 

11 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΗΡΙ 500ml 1,46 € 

ΤΟΣΤ- ΠΙΤΣΑ 

12 
ΤΟΣΤ ΨΗΜΕΝΟ Ή ΑΨΗΤΟ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ 

0,73 € 

13 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΨΗΜΕΝΟ Ή ΑΨΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
210 ΓΡ 

1,38 € 

14 ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (8 ΜΕΡΙ∆ΩΝ) 3,33 € 

15 ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΙΚΡΗ (4 ΜΕΡΙ∆ΩΝ) 1,79 € 

16 ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 ΓΡ 1,05 € 

Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 
τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα τρόφιμα και ποτά προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία 
πιτσαρίας, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πήλινα πιάτα και μεταλλικά 
μαχαιροπήρουνα και κουτάλια . 

3. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 
τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 
νομοθεσία. 
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4. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 
καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 
δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

5. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 
βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 
(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 
χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. και 
περιγράφονται αναλυτικά στην Προσθήκες 1 και 2 παρόντος Παραρτήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Τεχνική Περιγραφή 
«2» Αναλυτική Τεχνική Προδιαγραφή Ειδών 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Αντικείμενο διαγωνισμού 

 

1.1 Η ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα (ανάδοχο), της εκμετάλλευσης, των 

υπαρχόντων καταστημάτων μαζικής και γρήγορης εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ 

ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) 

εντός του Θέρετρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη Ναυτική Βάση Νοτίου 

Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Μαραθώνα. 

 

1.2 Η χρονική διάρκεια της Συμβάσεων, ορίζεται σε δύο (2) έτη, 2016 – 2017 με 

δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς της υπηρεσίας για ένα (1) επιπλέον έτος, 

κατόπιν συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και σχετικής έγκρισης της 

προϊσταμένης Αρχής (ΓΕΝ). 

 

1.3 Επιπροσθέτως του ανωτέρω διαστήματος, υφίσταται δυνατότητα 

διεύρυνσης της περιόδου λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων (χωρίς επιπλέον 

κόστος για τον ανάδοχο) για την περίοδο εορτών Πάσχα ή έτερες (π.χ. 

Σαββατοκύριακα) που θα συμφωνηθούν με την Υπηρεσία. 

 

1.4 Η παροχή υπηρεσιών της εργολαβίας δεν είναι διαιρετή και η κατακύρωση 

του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν (1) ανάδοχο. 

 

2. Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου 

 

2.1 Ως κριτήριο πρόκρισης του αναδόχου που θα αναλάβει τις εκμεταλλεύσεις, 

ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, όπως θα προκύψει από το μέσο όρο των επιμέρους 

τιμών (άνευ ΦΠΑ) του συνόλου των βασικών/υποχρεωτικών ειδών, υπό τη 

προϋπόθεση ότι ανά είδος δεν θα υπερβαίνουν το 20% των επιθυμητών τιμών, 

όπως καθορίζονται στους πίνακες «1», «2», «3» και «4» του παραρτήματος «E» 

της ∆ιακήρυξης. 
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3. Υποχρεώσεις Αναδόχου – Έναρξη Λειτουργίας Εκμεταλλεύσεων 

 

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έως την έναρξη της παραθεριστικής 

περιόδου έτους 2016, ήτοι την 27η Μαΐου 2016 ή το συντομότερο δυνατό, με 

δικά του έξοδα να αναπτύξει, λειτουργήσει και εκμεταλλευτεί τα υπάρχοντα 

καταστήματα μαζικής και γρήγορης εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός της 

ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), σύμφωνα με τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

4. Υποχρεώσεις Αναδόχου - Εγκαταστάσεις – Υποδομή 

 

4.1 Καθαριότητα: Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της πλήρους και 

απόλυτης καθημερινής καθαριότητας στους χώρους που θα του διατεθούν καθώς 

και στους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν οι πελάτες του, με υλικά 

καθαρισμού που βαρύνουν τον ίδιο. Το κόστος όλων των υλικών και εργασιών για 

τα ανωτέρω, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

 

4.2 Χώροι: Η αρχική διαμόρφωση, επιδιόρθωση, επισκευή, συντήρηση των 

χώρων αποτελούν ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος δύναται να διαμορφώσει 

τους χώρους των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του πρόταση 

κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας και χωρίς την 

αλλοίωση του χαρακτήρα του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων. Τα έξοδα 

διαμόρφωσης, συντήρησης και επισκευής των χώρων θα βαρύνουν αποκλειστικά 

τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περιοδική συντήρηση των χώρων που 

του διατίθενται όποτε κρίνουν σκόπιμο τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

 

4.3 Εξοπλισμός: Ο επιπλέον εξοπλισμός, τα μηχανήματα και οι συσκευές που 

απαιτούνται για τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο (αγορά, 

συντήρηση, επισκευή). Τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης των μηχανημάτων 

λόγω φυσιολογικής φθοράς ή οποιουδήποτε είδους βλάβης βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός που θα διατεθεί από την Υπηρεσία θα 

πρέπει να συντηρείται – επισκευάζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή 

φθοράς με έξοδα του αναδόχου. Απαγορεύεται η μετακίνηση του εξοπλισμού σε 

άλλη εγκατάσταση ή εκμετάλλευση από τον ανάδοχο. Η αντικατάσταση γίνεται με 

έξοδα του αναδόχου, εφόσον ευθύνεται για τη βλάβη. Εφόσον ο ανάδοχος δεν 

επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό, αυτός φυλάσσεται εντός των χώρων 

των Εκμεταλλεύσεων και τίθεται στην ευχέρεια της Υπηρεσίας και δύναται να 

χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση της. Τα σκεύη σερβιρίσματος για την απρόσκοπτη 
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λειτουργία των εκμεταλλεύσεων δεν θα είναι μιας χρήσεως και θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Τυχόν απαιτήσεις αναπλήρωσης θα  βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα εν 

λόγω υλικά οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία και των Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), όσον αφορά 

στις διατάξεις των υλικών που έρχονται σε επαφή άμεσα ή έμμεσα με τα Τρόφιμα. 

 

4.4 Τα απορρίμματα που προέρχονται από τη χρήση των εκμεταλλεύσεων θα 

συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται με μέριμνα του αναδόχου εντός των κάδων 

που είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένους χώρους ημερησίως. 

 

4.5 Ο ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους των εκμεταλλεύσεων αφού τους 

εξετάσει σε λειτουργική κατάσταση και απόλυτα κατάλληλους για τη χρήση που 

τους προορίζει. Για όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, το ΠΝ δεν έχει καμία 

υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών των χώρων, που θα παρέχονται οι 

υπηρεσίες από τον ανάδοχο, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική 

υποχρέωση και ευθύνη έχει ο ανάδοχος. 

 

5. Υποχρεώσεις Αναδόχου – Προσωπικό 

  

5.1 Νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου οφείλει να βρίσκεται καθημερινά ή 

όποτε κληθεί για οποιοδήποτε λόγο στις εγκαταστάσεις των εκμεταλλεύσεων. Ο 

νόμιμος εκπρόσωπος θα ορίζεται από το υπάρχον προσωπικό του αναδόχου και 

θα γνωστοποιείται στην Υπηρεσία εγγράφως. 

 

5.2 Το Προσωπικό του αναδόχου στους χώρους των εκμεταλλεύσεων, θα 

αποτελείται από άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική Γλώσσα. Θα 

πρέπει οπωσδήποτε να έχει άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα, θα φέρει 

ειδική, ομοιόμορφη αμφίεση, το άνω μέρος της οποίας θα είναι ανοιχτού 

χρωματισμού, θα τηρεί τα προβλεπόμενα για την υγιεινή του χώρου και των 

τροφίμων, θα φροντίζει για την προσωπική υγιεινή του, θα τηρεί όσα απορρέουν 

από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Τροφίμων, θα έχει υποβληθεί στους 

προβλεπόμενους εμβολιασμούς και λοιπές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Τα έξοδα εμβολιασμών και εξετάσεων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το Προσωπικό θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε 

έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

 

5.3 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου 
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ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, 

καθώς και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον υποχρεούται 

να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ημόσιο, τους 

ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εμπρόθεσμα. 

 

5.4 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του έργου, δε θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή 

από την Υπηρεσία, παρά μόνο από τον ανάδοχο και θα τυγχάνει ο μοναδικός 

εργοδότης του προσωπικού του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη 

Σύμβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές 

και ποινικές. 

 

5.5 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από τον ανάδοχο την 

αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του για παράπτωμα ή συμπεριφορά που 

σχετίζεται με την επαγγελματική του διαγωγή και επάρκεια ή άλλους λόγους που 

άπτονται της ασφάλειας της Υπηρεσίας 

 

5.6 Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών 

του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του ή άλλων φορέων (π.χ. μέσα 

μαζικής μεταφοράς). Κατά τη διάρκεια της άδειας του προσωπικού του, τα άτομα 

που θα απουσιάζουν θα αντικαθίστανται με μέριμνα του αναδόχου. 

 

6. Υποχρεώσεις Αναδόχου - Προσφερόμενα Είδη-Ποιότητα 

 

6.1 Όλα τα προσφερόμενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας που θα καθορίζονται ανά είδος στη 

διακήρυξη/σύμβαση, στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. και στην Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία. 

 

6.2 Η χρησιμοποίηση παραγώγων - υποκατάστατων στο τελικό προϊόν 

αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίμου. 

 

6.3 Η συσκευασία των ειδών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή (απευθείας ή 

εμμέσως) με τα τρόφιμα (π.χ. υλικά σερβιρίσματος κ.λ.π.) θα είναι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Τ.Π., την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Υπηρεσίας χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση. 

 

6.4 Όλα τα υλικά συσκευασίας των Τροφίμων και Ποτών θα είναι κατάλληλα για 
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Τρόφιμα σύμφωνα με το Άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του Κ.Τ.Π. Γίνονται αποδεκτά και 

Τρόφιμα ή Ποτά που διατίθενται με συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας ή 

κενού. 

 

6.5 Όλα τα είδη (Τρόφιμα και Ποτά) που θα διατίθενται για κατανάλωση, θα 

φέρουν υποχρεωτικά τις επισημάνσεις των άρθρων 10 και 11 του Κ.Τ.Π. καθώς 

και της λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας (π.χ. αλλεργιογόνα κ.τ.λ.) 

 

6.6 Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των προσφερομένων ειδών θα 

αναγράφονται πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις: 

Επωνυμία παραγωγού - Είδος και ποσότητα προϊόντος - Καθαρό βάρος 

προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του - Ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

προϊόντος (μόνο για τρόφιμα και ποτά). 

 

6.7 Η επισήμανση των Τροφίμων θα είναι ευανάγνωστη και θα είναι έκτυπη με 

μελάνι κατάλληλο για συσκευασίες Τροφίμων, είτε επί της συσκευασίας, είτε σε 

ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. 

 

6.8 Στα είδη που από τη φύση τους δεν προβλέπεται συσκευασία οι παραπάνω 

επισημάνσεις θα αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (π.χ. 

χαρτοκιβώτια) ή στο εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο. 

 

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου – Έλεγχος 

 

7.1 Ο έλεγχος της λειτουργίας, των Εκμεταλλεύσεων του αναδόχου και των 

προμηθευτών του διεξάγεται σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π., την Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου Τροφίμων. 

 

7.2 Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και με την παρουσία του αναδόχου ή του 

νομίμου αντιπροσώπου του δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση 

ειδών και των αντικειμένων ή επιφανειών που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή 

με τα Τρόφιμα, τα οποία θα προσκομίζονται σε αντίστοιχα Εργαστήρια της 

επιλογής της προς υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόζοντες παρακάτω 

ελέγχους: Μικροβιολογικός έλεγχος-Χημική ανάλυση-Ιστολογική εξέταση. Τα 

δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από το προς εξέταση είδος. Το 

τρίτο δείγμα θα χρησιμοποιηθεί για κατ ’έφεση εξέταση, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Άρθρου 36 του Π.∆.118/07. Το κόστος των δειγμάτων και των 

εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

16PROC004177430 2016-04-08



ΣΤ-1-6 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π., την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία 

Τροφίμων και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

 

7.3 Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στους χώρους των 

εκμεταλλεύσεων, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στα προσφερόμενα είδη 

από αρμόδια επιτροπή, συνοδεία του Υγειονομικού προσωπικού του ΠΝ, η οποία 

θα υποβάλλει εισηγήσεις-παρατηρήσεις σε μορφή Πρακτικού προς τα αρμόδια 

όργανα της Υπηρεσίας. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση της Εθνικής και 

Κοινοτικής Νομοθεσίας Τροφίμων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(Κ.Υ.Ε.), του Κ.Τ.Π., των Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων για 

κάθε Εκμετάλλευση και των διατάξεων της υπογραφείσας Σύμβασης. Αποσκοπεί 

στην ορθή λειτουργία των Κυλικείων, στη διαχείριση της ασφάλειας των Τροφίμων, 

στην ασφάλεια του Προσωπικού της Υπηρεσίας και των χώρων της Μονάδας. 

 

7.4 Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των 

εγκαταστάσεων του αναδόχου και των προμηθευτών, ώστε να διαπιστώνεται η 

συμμόρφωση απάντων με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Χρόνος 

και συχνότητα ελέγχου: Περιοδικά ή εκτάκτως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης στα είδη και στους χώρους των εκμεταλλεύσεων και κατά κρίση της 

Υπηρεσίας. 

 

7.5 Ο έλεγχος της λειτουργίας και των χώρων των Εκμεταλλεύσεων, 

εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, παρουσία του ορισμένου από τον 

ανάδοχο προσωπικού του ή του αναδόχου ή νομίμου αντιπροσώπου αυτού. Το 

προσωπικό οφείλει να συνεργαστεί με τα αρμόδια όργανα ελέγχου και να 

προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, προκειμένου να τεκμηριωθεί η 

ορθή λειτουργία του κυλικείου. 

 

7.6 Ο έλεγχος των προσφερομένων ειδών εφαρμόζεται κατά τη λειτουργία τους 

παρουσία του ορισμένου από τον ανάδοχο προσωπικού ή του αναδόχου ή 

νομίμου αντιπροσώπου αυτού. Οι παρόντες στον έλεγχο (αρμόδια Επιτροπή και 

αρμόδιο προσωπικό αναδόχου), προσυπογράφουν στο σχετικό δελτίο 

δειγματοληψίας κατά το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρονται τα 

ονόματά τους, ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά τους όταν πρόκειται για άτομο 

πλην του αναδόχου (προσωπικό ή αντιπρόσωπος). 

 

7.7 Οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό την επόπτευση της ορθής κατά την Νομοθεσία 

και τη Σύμβαση λειτουργίας των Εκμεταλλεύσεων, τη διασφάλιση της υγείας του 
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Προσωπικού του ΠΝ, των επισκεπτών, και την ασφάλεια των χώρων και των 

εγκαταστάσεων. 

 

8 Υποχρεώσεις Αναδόχου - Χρόνος Αντικατάστασης των 

Προσφερομένων Ειδών 

 

8.1 Απαγορεύεται η παρουσία προσφερομένων ειδών, των οποίων έχει 

παρέλθει η ημερομηνία λήξης στο χώρο όπου προσφέρονται είδη προς 

κατανάλωση. Τα ληγμένα Τρόφιμα και Ποτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό 

χώρο απρόσιτα για τους καταναλωτές με ειδική σήμανση, μέχρι να 

απομακρυνθούν από το χώρο του κυλικείου. Μη έγκαιρη απομάκρυνση ή 

αντικατάσταση ληγμένων προσφερομένων ειδών αποτελεί σοβαρό αίτιο επιβολής 

προστίμου. 

 

9 Υποχρεώσεις Αναδόχου - ∆ιακίνηση Προσφερομένων Ειδών 

 

9.1 Η διακίνηση Τροφίμων, Ποτών και λοιπών Ειδών του Εστιατορίου και των 

Κυλικείων γίνεται με μέριμνα του αναδόχου. Ειδικά για τη διακίνηση Τροφίμων και 

Ποτών, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε τα οχήματα μεταφοράς να είναι 

κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων. Οι προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και 

τοποθέτησης των Τροφίμων (μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, 

καθαριότητα και απολύμανση των χώρων τοποθέτησης των Τροφίμων κ.τ.λ.) 

πρέπει να εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο και να είναι σύμφωνες με την Εθνική 

και Κοινοτική Νομοθεσία και το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. 

Όπου απαιτείται από τη φύση των προϊόντων η διακίνηση γίνεται με οχήματα 

αυτοδύναμου ψύξεως και θερμοκρασία μεταφοράς 0-7 ºC για τα νωπά και 

μικρότερο ή ίσο του -15 ºC για τα κατεψυγμένα. 

 

10 Υποχρεώσεις Αναδόχου - Λοιπές Υποχρεώσεις-Επιβαρύνσεις 

 

10.1 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται: Με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο 

βαρύνει τον παρέχοντα τις υπηρεσίες αναδόχου. Με κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

∆ημοσίου και Τρίτων. Με τα ποσά που αναλογούν στις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εργατική νομοθεσία για το προσωπικό που θα απασχολεί 

(μισθοδοσία, εργατικές εισφορές κλπ.), καθώς και με το ισόποσο κάθε ζημίας, 

φθοράς ή βλάβης που θα προκαλέσει το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις. 
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10.2 Ο ανάδοχος οφείλει: Να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 

πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης των 

εργασιών που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης 

φύσεως προσωπικό του.  Να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Επιτροπής και να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα 

παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως. Να αποδώσει, μετά τη 

λήξη της Σύμβασης, τους χώρους και τον εξοπλισμό του ΠΝ σε λειτουργική 

κατάσταση, όπως αρχικά του παραδόθηκαν, αποσύροντας μόνο τον εξοπλισμό 

ιδιοκτησίας του, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών το αργότερο. Σε διαφορετική 

περίπτωση, υποχρεούται σε αποζημίωση της Υπηρεσίας για κάθε αποθετική ζημιά 

που έπαθε εξαιτίας της μη έγκαιρης απόδοσης των εκμεταλλεύσεων. 

 

11. Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

 

11.1 Η Υπηρεσία υποχρεούται: 

 

11.1.1. Να παρέχει στον ανάδοχο τους χώρους και την υποδομή (χρήση των 

υπαρχόντων μηχανημάτων - επίπλων και σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, 

ύδρευσης και αποχέτευσης) για την καλή και σύμφωνη με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

11.1.2  Να καλύψει τις κοινόχρηστες δαπάνες (ηλεκτροδότηση- ύδρευση).  

 

11.1.3  Να παραδώσει στον ανάδοχο τον υπάρχοντα εξοπλισμό, βάσει 

Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής που θα υπογραφούν και θα επισυναφθούν 

στις επιμέρους Συμβάσεις. 

 

11.1.4  Να αντικαταστήσει τα μηχανήματα ιδιοκτησίας της, σε περιπτώσεις 

αποκλειστικά και μόνο φυσιολογικής φθοράς και όχι βλαβών που οφείλονται σε 

κακή χρήση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου.  

 

11.1.5  Να επιτρέπει στον ανάδοχο να ρυθμίσει, βελτιώσει, τροποποιήσει και 

να διαμορφώσει τους χώρους των εκμεταλλεύσεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση γίνει, παραμένει προς όφελος του 

μισθίου, χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου. 

 

11.1.6  Επισημαίνεται ότι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, πριν από τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και σε συνεργασία με το προσωπικό της 
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ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), να προβούν σε επιτόπιους ελέγχους, όπως ορίζεται στο Κύριο Σώμα 

της ∆ιακήρυξης παράγραφο 12, προκειμένου ενημερωθούν για τους χώρους της 

εκμετάλλευσης, τις συνθήκες, την υποδομή, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις, ώστε να είναι σε θέση να καταθέσουν ανάλογη 

προσφορά. 

 

12. Παρακολούθηση Έργου 

 

12.1 Με μέριμνα της Υπηρεσίας θα συγκροτείται Επιτροπή με αντικείμενο την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των Εκμεταλλεύσεων, σε μηνιαία 

βάση. Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τέλος κάθε μήνα. 

 

12.2 Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν 

παραλείψεις ή μη τήρηση των συμφωνηθέντων στη Σύμβαση, εφαρμόζονται τα 

κάτωθι: 

 

12.2.1 Με μέριμνα της Υπηρεσίας, ενημερώνεται εγγράφως ο ανάδοχος και 

ζητείται η λήψη των μέτρων και η εκδήλωση των διορθωτικών ενεργειών που 

απαιτούνται για την επίλυση των παρατηρήσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος.  

 

12.2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία 

ή παρατήρηση εντός του ορισθέντος από την Υπηρεσία, ή να ζητά, αιτιολογημένα, 

ανάλογη παράταση του χρονικού διαστήματος για την τακτοποίηση των 

παρατηρήσεων. Επισημαίνεται ότι, η μη αποκατάσταση των παρατηρήσεων 

δηλώνει μη συμμόρφωση του αναδόχου στις υποδείξεις της Υπηρεσίας και 

αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων.  

 

13. Κανόνες Λειτουργίας Εκμεταλλεύσεων 

 

13.1 Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται με σύστημα SELF SERVICE με τον 

ανάδοχο να υποχρεούται να παρέχει το σύνολο του προσωπικού και των υλικών 

για την εν λόγω διαδικασία. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί σε 

άριστη λειτουργική κατάσταση και υγειονομικός αποδεκτή το σύνολο των 

τραπεζοκαθισμάτων των Εκμεταλλεύσεων. 

 

13.2 Οι ταμειακές μηχανές των εγκαταστάσεων που θα χειρίζεται το προσωπικό 
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του αναδόχου, θα είναι ιδιοκτησίας του και θα έχουν προηγουμένως ελεγχθεί και 

δηλωθεί στην αρμόδια ∆ΟΥ. Η μη έκδοση ταμειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο 

επιβολής προστίμου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι 

κυρώσεις:  

 

13.2.1 Πρόστιμο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, χωρίς 

απόδειξη.  

 

13.2.2 Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δυο (2) 

φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του αναδόχου στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., εκτός 

εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέμπεται αμέσως ο 

υπάλληλος που ενέχεται. 

 

13.3 Απαγορεύεται στους χώρους των εκμεταλλεύσεων να υπάρχουν εύφλεκτες 

ύλες και τυχερά παιχνίδια.  Επίσης πρέπει να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας 

που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

 

13.4 Η λειτουργία των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και ο 

εφοδιασμός τους στα παρεχόμενα είδη πλήρης, καθ' όλο το ωράριο εξυπηρέτησης 

του προσωπικού. 

 

13.5 Τιμοκατάλογος των πωλουμένων ειδών θα πρέπει να είναι ευανάγνωστος, 

αναρτημένος σε εμφανή σημεία, σε όλους τους χώρους πώλησης των ειδών, με 

ευθύνη του αναδόχου. 

 

14. Περίοδος λειτουργίας - Ωράριο λειτουργίας - Προσωπικό στελέχωσης. 

 

14.1 Οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε λειτουργία κάθε έτος, από τέλη 

Μαΐου έως τέλη Σεπτεμβρίου. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος υφίσταται 

δυνατότητα διεύρυνσης (χωρίς επιπλέον κόστος για τον ανάδοχο) για την περίοδο 

εορτών Πάσχα ή έτερες (π.χ. Σαββατοκύριακα) που θα συμφωνηθούν με την 

Υπηρεσία. 

 

14.2 Τα ωράρια λειτουργίας των Εκμεταλλεύσεων είναι τα ακόλουθα: 

 

14.2.1 Ψησταριά: 12:30 έως 00:30.  

 

14.2.3 Ζαχαροπλαστείο: 10:00 έως 00:30. 
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14.2.4 Πιτσαρία: 10:00 έως 00:30. 

 

14.2.5 Μπαρ: 08:00 έως 23:00. 

 

14.2.6 Μπαρ Παραλίας: 09:00 έως 20:00. 

 

14.3 Το ενδεικτικό προσωπικό στελέχωσης ανά εκμετάλλευση θα είναι το 

ακόλουθο: 

 

14.3.1 Ψησταριά: 1 υπεύθυνος, 1 ταμίας, 1 πάσο, 1 ψήστης, 1 μάγειρας,   2 

βοηθοί. Επιθυμητή μέγιστη αναμονή 20 λεπτών. 

 

14.3.2 Ζαχαροπλαστείο Ακτής: 1 υπεύθυνος, 1 ταμίας, 1 παρασκευαστής, 1 

βοηθός. Επιθυμητή μέγιστη αναμονή 10 λεπτών 

 

14.3.3 Πιτσαρία: 1 υπεύθυνος, 1 ταμίας, 1 παρασκευαστής πίτσας, 1 ψήστης, 1 

βοηθός. Επιθυμητή μέγιστη αναμονή 20 λεπτών 

 

14.3.4 Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκμεταλλεύσεις (Ψησταριά – 

Ζαχαροπλαστείο και Πιτσαρία) απευθύνονται σε κοινή τραπεζαρία 500 ατόμων και 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2 καθαριστές τραπεζαρίας, 2 κοινή λάντζα. 

 

14.3.5 Κεντρικό Μπαρ: 1 υπεύθυνος, 1 ταμίας, 2 παρασκευαστές, 1 πάσο, 1 

βοηθός. Επιθυμητή μέγιστη αναμονή 10 λεπτών. Επισημαίνεται ότι η 

εκμετάλλευση απευθύνεται σε κοινή τραπεζαρία 150 ατόμων και απαιτούνται κατ’ 

ελάχιστον 1 καθαριστής τραπεζαρίας, 1 λάντζα. 

 

14.3.6 Μπαρ παραλίας: 1 ταμίας, 1 παρασκευαστής. Επιθυμητή μέγιστη αναμονή 

10 λεπτών. Επισημαίνεται ότι στην εκμετάλλευση το σέρβις θα γίνεται μόνο με 

κατάλληλα πλαστικά ποτήρια για λόγους ασφαλείας των λουομένων.  

 

14.4 Επίσης για όλες τις ανωτέρω εκμεταλλεύσεις απαιτούν τουλάχιστον 2 

καθαριστές WC. 

 

14.5 Κατά την εφαρμογή της Σύμβασης, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις 

στα ωράρια και στη στελέχωση των εκμεταλλεύσεων, αναλόγως της κίνησης, του 

κύκλου εργασιών και των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν. 
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15. Απαιτούμενα μετά τη σύναψη της Σύμβασης ∆ικαιολογητικά. 

 

15.1 Με την κατακύρωση του διαγωνισμού ο ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει την 

τήρηση εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη της σύμβασης στις Εκμεταλλεύσεις 

φάκελο HACCP ο οποίος θα περιέχει: 

 

15.1.1 Αντίγραφο της υπογραφείσας Σύμβασης - Άδειας λειτουργίας του αναδόχου 

- Αρχείο Προσωπικού, το οποίο θα περιέχει κατάλογο του Προσωπικού που 

εργάζεται στην Εκμετάλλευση. 

 

15.1.2 Πιστοποιητικό Υγείας και Αρχείο Εκπαίδευσης του εν λόγω Προσωπικού. 

Το Αρχείο Εκπαίδευσης αφορά στην Εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και 

Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου 1 και 2 όπως έχει καθοριστεί από την Εθνική 

Νομοθεσία και τον ΕΦΕΤ για το Προσωπικό που απαιτείται-Μελέτη HACCP - 

Αρχείο ∆ιακρίβωσης Οργάνων Παρακολούθησης. 

 

15.1.3 Τα έξοδα για τη δημιουργία και τήρηση του Φακέλου HACCP βαρύνουν 

αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

 

16. Είδη και Τιμές Πώλησης - Αναπροσαρμογή Τιμών - Καταβολή 

Αντιτίμου 

 

16.1 Τα παρεχόμενα βασικά είδη που θα διατίθενται από τις Εκμεταλλεύσεις, 

καθώς και οι τιμές πώλησης αυτών, να καθορίζονται σε πίνακες της Σύμβασης.  

 

16.2 Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 

τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

 

16.3 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 

ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης περί αύξησης 

των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται 

οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και τιμής των προϊόντων. Εξαίρεση 

αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι κάθε φορά θα καθορίζονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης ή 

μείωσης των συντελεστών, θα διαμορφώνονται αναλόγως οι τιμές των ειδών, με 

τροποποίηση των τιμοκαταλόγων. 
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16.4 Η αναπροσαρμογή των τιμών είναι δυνατή, μόνο μετά την παρέλευση ενός 

(1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μία (1) φορά ετησίως στην αρχή του 

έτους, μετά από αίτηση του αναδόχου και την προσκόμιση, εκ μέρους του, 

εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) που να 

πιστοποιεί την αύξηση / μείωση του Ατομικού ∆είκτη ‘’Κυλικεία’’ της ομάδας 

‘’Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια’’ του Γενικού ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή. Η 

έγκριση αναπροσαρμογής δίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2)  και ως 

ποσοστό της αύξησης ορίζεται το 50% του ανωτέρω ∆είκτη Τιμών του 

προηγουμένου έτους. 

 

16.5 Το αντίτιμο θα καταβάλλεται στην Κεντρική ∆ιαχείριση των Ειδικών 

∆ιαχειρίσεων ΝΒΝΕ, όπως παρακάτω:  

 

16.5.1 Στο μέσον της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 20η Αυγούστου 

εκάστου έτους κατά 50% του ετήσιου αντιτίμου. 

 

16.5.2 Στο τέλος της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 5η Οκτωβρίου 

εκάστου έτους για το υπόλοιπο 50% του ετήσιου αντιτίμου. 

 

16.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται, παράλληλα με την καταβολή του μηνιαίου 

τιμήματος, να παραδίδει κατάσταση με τα “Ζ” των εκμεταλλεύσεων για την τήρηση 

στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, η οποία θα υπογράφεται από κοινού από τα 

αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.  

 

16.6.1 Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι αποδείξεις “Ζ” του αναδόχου, θα ελέγχονται, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, περιοδικώς και δειγματοληπτικά. 

 

17. Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου - Ποινικές Ρήτρες 

 

17.1 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ανάδοχου προς τις υποχρεώσεις 

σχετικά τόσο με την ανάπτυξη / ενεργοποίηση των Εκμεταλλεύσεων όσο και με 

την υλοποίηση της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 18, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34 και 39 

του Π∆ 118/07. 

 

17.2 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση κατά 
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την οποία ο Ανάδοχος στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης παραβιάζει τους 

όρους της κείμενης νομοθεσίας, μετά από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής 

Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία κοινοποιείται και στον Ανάδοχο, 

ο Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) δύναται να αποφασίζει την επιβολή 

προστίμου, ύστερα από την παροχή γραπτών εξηγήσεων / διευκρινίσεων από τον 

Ανάδοχο, για την εκάστοτε παράβαση. Τα πρόστιμα αυτά, τα οποία δύναται να 

επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά με τις κυρώσεις ανωτέρω παραγράφου 1 

παρόντος άρθρου, θα αποτελούν έσοδο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ). 

 

17.3 Οι λόγοι επιβολής προστίμου καθώς και το ύψος αυτού να καθορίζονται  

ρητώς στη διακήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 

17.3.1 Η μη έκδοση ταμειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίμου και 

στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις: 

 

17.3.1.1 Πρόστιμο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, χωρίς 

απόδειξη. 

 

17.3.1.2 Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δύο (2) 

φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του αναδόχου στην αρμόδια ∆ΟΥ, εκτός εάν 

αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέμπεται αμέσως ο 

υπάλληλος που ενέχεται. 

 

17.3.2 Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 

 

17.3.2.1 Επαναλαμβανόμενης έλλειψης βασικών ειδών. 

 

17.3.2.2 Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών. 

 

17.3.2.3 Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. 

 

17.3.2.4 Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για αντικατάσταση των 

ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του 

αναδόχου. 

 

17.3.2.5 Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο 

κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και διάθεση των 
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υπόψη ειδών. 

 

17.3.2.6 Μη συμμόρφωσης του αναδόχου στις έγγραφες υποδείξεις της Μονάδος, 

η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του 

έργου. 

 

17.3.2.7 Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που δε 

θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Ασφάλεια των Τροφίμων και για τις οποίες έχει 

ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται: 

 

17.3.2.7.1 Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1000 Ευρώ. 

 

17.3.2.7.2 Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 2000 Ευρώ. 

 

17.3.2.7.3 Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 3000 Ευρώ. 

 

17.3.2.7.4 Εάν πάλι ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρμοδίων 

Οργάνων της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της 

σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζονται αναλυτικά 

από το Νόμο 2286/95 « Περί προμηθειών ∆ημοσίου», η δε εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

 

17.3.3  Σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου αναμονής  με αποτέλεσμα τη 

μη εξυπηρέτηση του προσωπικού του ΠΝ, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο: 

 

17.3.3.1 Για πρώτη φορά, πρόστιμο 1000 €. 

 

17.3.3.2 Για δεύτερη φορά, πρόστιμο 2000 €. 

   

17.3.3.3 Για τρίτη φορά, πρόστιμο 3000 €. 

 

17.3.3.4 Εάν πάλι ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των 

αρμοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος με 

όλες τις συνέπειες που ορίζονται αναλυτικά από το Νόμο 2286/95 «Περί 

προμηθειών ∆ημοσίου», η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτεται 

υπέρ Μ.Τ.Ν. 

 

17.3.4  Ασυνέπεια εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της 
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Υπηρεσίας. επιφέρει επιβολή προστίμου ποσού ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) 

του ποσού της οικονομικής υποχρέωσης του Ανάδοχου. Σε επανάληψη της ίδιας 

παράβασης ο Ανάδοχος, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 

ορίζονται αναλυτικά από το Νόμο 2286/95 «Περί προμηθειών ∆ημοσίου», η δε 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

 

17.4  Η επιβολή των προστίμων και η κήρυξη του Ανάδοχου ως εκπτώτου 

θα γίνεται με απόφαση του έχοντος την Οικονομική εξουσία, κατόπιν εισηγήσεως 

της Υπηρεσίας, οι δε αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές αμετάκλητες και άμεσα 

εκτελεστές. 

 

17.5  Ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ Μ.Τ.Ν εάν αυτός επιθυμεί να λυθεί η σύμβαση για 

διάφορους λόγους εκτός από λόγους ανωτέρας βίας πριν να εκπνεύσει η χρονική 

διάρκειά της, ενημερώνοντας δύο (2) μήνες ενωρίτερα την Υπηρεσία. 

 

17.6  Ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν κυρώσεων, το Πολεμικό Ναυτικό  

δικαιούται να καταλογίσει με απόφαση του ΕΟΕ, στον Ανάδοχο τυχόν περαιτέρω 

ζημία της Υπηρεσίας από οποιαδήποτε αιτία, συνδεόμενη με την παράβαση αυτού 

(π.χ. αποζημιώσεις τρίτων κ.λ.π.) και κάθε άλλη ζημία που έχει υποστεί αυτό ή 

μέλος του προσωπικού του από παράνομη ή αντισυμβατική εκτέλεση της 

εκμετάλλευσης ή λειτουργίας του καταστήματος. 

 

17.7  Το Πολεμικό Ναυτικό έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ομαλή 

εκτέλεση της σύμβασης και τη σύννομη άσκηση της εκμετάλλευσης με επιτόπιο 

έλεγχο ή με πρόσκληση του Ανάδοχου για παροχή διευκρινίσεων. 

 

17.8  Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

 

17.8.1  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας. 

 

17.8.2  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 

Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α – 1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή 

Παρασκευάζεται από σφολιάτα μέσα στην οποία ενθηκεύεται μια ποσότητα από 
γέμισμα. Το γέμισμα αποτελείται συνήθως από τυρί φέτα οπότε αναφέρεται σαν 
παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα ή με μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες 
τυρών που καθορίζονται στο άρθρο 83 του ΚΤΠ. 

2. Βάρος 

Βάρος κατά τεμάχιο 95 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που 
έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση 

Σφολιάτα                  80 % 
Κρέμα γεμίσματος               20 % 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών 

4.1 Σφολιάτα. Περιέχει τα παρακάτω συστατικά. 

Αλεύρι αρτοποιίας σκληρό             53 % 
Μαργαρίνη                 44 % 
Μαγειρικό αλάτι                   1 % 

4.2 Κρέμα γεμίσματος 

Σιμιγδάλι                  30 % 
Γάλα                   55 % 
Πλήρη αυγά                 15 % 

4.3 Τυρός μυζήθρα Λίπος τυριού ως έχει κατ ελάχιστο        8 % 

Τυρός φέτα Λίπος τυριού ως έχει κατ΄ ελάχιστο        15% 

5. Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την ελαχίστη απαίτηση ως προς το 
βάρος του προϊόντος. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να ακολουθούν την 
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εκατοστιαία αναλογία (όπως αυτή καθορίζεται) για οποιοδήποτε βάρος πέραν του 
ελαχίστου. 

6. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

6.1 Παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα. Περιέχει τυρό φέτα σε ποσοστό 30% ο 
οποίος προστίθεται σε αδρομερή μορφή (τρίματα). Λίπος τυρού γεμίσματος κατ 
ελάχιστο 12% ως έχει. 

6.2 Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στην σφολιάτα (παρ. 4.1) δεν θα πρέπει 
να παρουσιάζει σημείο τήξεως ανώτερο από 42. C 

6.3 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
κώδικα τροφίμων όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 679/86 ΑΧΣ ΦΕΚ 249/19.5.87 

6.4 Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου 
που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Είναι συσκευασμένα σε 
ειδικά χαρτοκιβώτια ή μεταλλικά σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη 
επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. 

6.5 Το προϊόν τοποθετείται και μεταφέρεται σε μία στρώση, απαγορευμένης της 
μεταφοράς του με "χύδην" μορφή. 

6.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της προηγούμενης 
ημέρας, απαγορευομένης της διαθέσεως τους στην κατανάλωση. 

6.7 Το προϊόν κατά την διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα με μικρή 
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα. Άπαντα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

6.8 Το προϊόν κατά την διάθεσή του να βρίσκεται σε θερμοκρασία ≥60˚C .Την 
θερμοκρασία αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σημείο του. 

6.9 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων – υποκατάστατων τυριών. 

7. Εργαστηριακές σταθερές. 

7.1 Μικροβιολογικές επί εψημένων προϊόντων. 

Σαλμονέλλα spp             απουσία στα 25 γρ. 
E. coli                απουσία στο 1 γρ. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος          απουσία στο 1 γρ. 
ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)         μέχρι 104 

7.2 Μικροβιολογικές επί προϊόντων που είναι άψητα ή υπό κατάψυξη. 

Σαλμονέλλα spp             απουσία στα 25 γρ. 
E. coli                μέχρι 102 ανά γρ. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος          μέχρι 102 ανά γρ. 

7.3 Χημικές. 
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Σταθμική ανάλυση συστατικών. 

Ολικά λιπαρά επί του γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος      8% 
Ολικά λιπαρά σφολιάτας επί ετοίμου προϊόντος         10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας             22% 

Α – 2 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται όπως και η τυρόπιτα. ∆ύναται να απουσιάζει από το γέμισμα η 
κρέμα, και το τυρί που προστίθεται είναι αποκλειστικά κασέρι. Το τυρί γεμίσματος 
δύναται να συνδυάζεται με κάποιο τύπο αλλαντικών (συνήθως ζαμπόν μάλαξης) 
οπότε αναφέρεται με την ονομασία "ζαμπονοκασερόπιτα". 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που 
έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Eκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα                   65% 
Τυρός κασέρι με κρέμα γεμίσματος            35% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα: όπως περιγράφεται στην παρ. Α-1 και 4.1 

4.2 Τυρός κασέρι: Λίπος τυρού ως έχει όχι λιγότερο από 16% 

4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α-1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1  Απαγορεύεται η μερική ή ολική προσθήκη μετουσιωμένου – 
ανακατεργασμένου τυρού. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και ο αρωματισμός του προϊόντος. 

5.3 Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στην σφολιάτα δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζει σημείο τήξεως ανώτερο των 42.C. 

5.4 Εφ όσον στο προϊόν περιέχεται και αλλαντικό ο ανάδοχος υποχρεούται να 
δηλώνει στην προσφορά του με σαφήνεια τον τύπο και την προέλευσή του. Το 
αλλαντικό θα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ. Γίνονται 
αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου χρησιμοποιείται ζαμπόν βιομηχανικού 
τύπου (μάλαξης) υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του λειοτριβέντος κρέατος 
δεν υπερβαίνει το 10%. 

5.5 Το προστιθέμενο αλλαντικό υποκαθιστά τον τυρό κασέρι στο γέμισμα σε 
ποσότητα 10 γρ. κατ ελάχιστο. 
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5.6 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως και στη τυρόπιτα 
(Α-1 παρ.5.4) 

5.7 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

5.8 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων – υποκατάστατων τυριών. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

Ισχύουν οι σταθερές όπως αυτές περιγράφονται στο είδος τυρόπιτα (Α-1 παρ. 7.1 
και 7.2). 

6.2 Χημικές. 

Σταθμική ανάλυση συστατικών. 

Ολικά λιπαρά του τυρού γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος    16% 
Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν        10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας              22% 

6.3 Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού). 

Απουσία απαγορευμένων ιστών όπως προσδιορίζεται από τον ΚΤΠ (αρθρ. 89 
παρ. 2). Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρέατος από το οποίο με οποιονδήποτε 
τρόπο έχουν αφαιρεθεί συστατικά. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σόγιας με 
οποιαδήποτε μορφή. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών με εμπορική 
ονομασία που δεν περιλαμβάνεται στον ΚΤΠ. Σε περιπτώσεις που ο τύπος του 
αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και την σύνθεση του προϊόντος. 

Α – 3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται με σφολιάτα και σπανάκι που έχει υποστεί καθαρισμό και 
κατεργασία με βρασμό ή ατμό. Το γέμισμα είναι συνδυασμός από σπανάκι ή 
σπανάκι και τυρός φέτα. 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που 
έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα                   65% 
Γέμισμα (σπανάκι ή σπανάκι με τυρό)           35% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 
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4.1 Σφολιάτα. όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α-1 παρ 4.1) 

4.2 Γέμισμα. Αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος, απαλλαγμένο από 
γαιώδεις προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το 
λαχανικό έχει υποστεί κατεργασία με βρασμό, έχει προστεθεί μείγμα αυγού και 
τυρού φέτα σε τρίματα. Υπάρχει παραλλαγή του προϊόντος που δεν συνοδεύεται 
από αυγά και τυρό φέτα, και φέρεται στην κατανάλωση σαν νηστίσιμο. 

4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 . του Α-1 που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Προσθήκη μαγειρικού άλατος και καρυκευμάτων κατά την κρίση του 
προμηθευτού. 

5.2 Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσμίξεων. 

5.3 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

5.4 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται 
στην τυρόπιτα (Α –1 παρ. 6.4) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α-1 
παρ.7.1 και 7.2) 

6.2 Χημικές. 

Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ ελάχιστο    10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας             22% 

6.3 Ιστολογικές. 

Φυτικοί ιστοί ξένοι προς το λαχανικό όχι περισσότερο από      2% 
Απουσία ξένων σωμάτων και γαιωδών προσμίξεων. 

Α – 4 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΣΚΙ 

1. Περιγραφή. 

Η λουκανικόπιτα παρασκευάζεται με σφολιάτα μέσα στην οποία ενθηκεύεται ένα 
"αυτοτελές" τεμάχιο από λουκάνικο. Το πιροσκί είναι παραλλαγή του ανωτέρω. 
Αντί για σφολιάτα υπάρχει αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου μέσα στο οποίο 
ενθηκεύεται ένα τεμάχιο από λουκάνικο (συνήθως βραστό τύπου Φραγκφούρτης). 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που 
έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
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3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα η αρτοσκεύασμα            70 – 75% 
Αλλαντικό – λοιπά συστατικά            30 – 25% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα.  Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ.4.1) 

4.2 Αρτοσκεύασμα 

4.3 Αλλαντικό. Αυτοτελές τεμάχιο από λουκάνικο Φραγκφούρτης που έχει 
υποστεί βρασμό ή λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση. Το βάρος του 
αλλαντικού κυμαίνεται από 30 έως 35 γρ επί του ετοίμου προϊόντος. 

4.4 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεμαχίων αλλαντικού. Το λουκάνικο που 
προστίθεται θα είναι αυτοτελές και αναλόγου βάρους. 

5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην προσφορά του τον τύπο του 
αλλαντικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει με σαφήνεια. 

5.3 Το αλλαντικό εφ όσον είναι βραστού τύπου θα υφίσταται προκατεργασία 
βρασμού πριν από την χρησιμοποίησή του. 

5.4 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

5.5 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στο 
είδος τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 6.4) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α – 
1). 

6.2 Χημικές. 

Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ ελάχιστο      10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας              22% 

6.3 Ιστολογικές ( επί παρουσίας αλλαντικού) 

Απουσία απαγορευμένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ. αρθρ.89 παρ.2. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μη πλήρους κρέατος. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φυτικών πρωτεϊνών με σκοπό την υποκατάσταση 
πρωτεϊνών κρέατος πέραν του 2%. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών με εμπορική ονομασία που δεν 
περιλαμβάνεται ή δεν περιγράφεται στην σύμβαση. 
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Σε περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και την 
σύνθεση του προϊόντος. 

Α – 5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται με σφολιάτα και ειδικό , συνήθως υπόγλυκο γέμισμα κρέμας. 
∆ιατίθεται στην κατανάλωση με επίπαση άχνης ζάχαρης και κανέλλας. 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε έτοιμο προϊόν 
που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Eκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα                   65% 
Κρέμα γεμίσματος                35% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα: Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 4.1) 

4.2 Κρέμα γεμίσματος. 

Σιμιγδάλι                   35% 
Πλήρες γάλα                  30% 
Πλήρη αυγά                  15% 
Ζάχαρη                   15% 
Βούτυρο                      5% 

4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

Όπως περιγράφονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 6). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α – 
1 παρ.7.1). 

6.2 Χημικές. 

Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ ελάχιστο      10% 
Υγρασία επί σφολιάτας               22% 

Α – 6 ΕΙ∆Η ΤΟΣΤ 

1. Περιγραφή. 
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Παρασκευάζονται με δύο φέτες ψωμιού ειδικού τύπου (ψωμί τύπου τόστ) ανάμεσα 
στις οποίες τοποθετούνται κατά στρώσεις , τυρί ειδικού τύπου, κρεατοσκευάσματα 
ή αλλαντικά σε φέτες και μικρή ποσότητα βουτύρου ή μαργαρίνης. ∆ιατίθενται 
στην κατανάλωση ως έχουν σε αυτοτελή συσκευασία ή μετά από ψήσιμο σε 
θερμαινόμενες πλάκες (τοστιέρα). Υπάρχουν παραλλαγές όπου προστίθεται 
μαγιονέζα, νωπό βούτυρο, λαχανικά εποχής ή σαλάτες τύπου κέτσαπ, και αντί 
κρεατοσκευάσματος ψάρι κονσέρβας τόνου. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Ψωμί τύπου τόστ                 50% 
Το είδος του τυριού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα αναγράφεται στη 
σύμβαση                   20% 
Το είδος του αλλαντικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα αναγράφεται στη 
σύμβαση                   20% 
Μαργαρίνη                 10% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Ψωμί τύπου τόστ. Πρέπει να πληρεί τους όρους περί αρτοποίησης. Είναι 
πάντοτε προσφάτου παραγωγής και φέρεται σε φέτες πάχους 1 εκ. περίπου. Είναι 
προϊόν με μειωμένο ποσοστό υγρασίας (αρθρ.114 του ΚΤΠ). 

4.2 Τυρί ειδικού τύπου. 

 α. Τυρί τύπου Gouda. Πληρεί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 
παρ. 4(γ) του ΚΤΠ που αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45% , λίπος 
επί ξηρού 46%) 

 β. Τυρί τύπου Edam. Ομοίως ως ανωτέρω κατά το άρθρο 83 παρ. 4(β) 
του ΚΤΠ που προβλέπει υγρασία 45% και λίπος επί ξηρού 40%. 

 γ. Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας. 

4.3 Αλλαντικό. Από τον ανάδοχο δηλώνεται στην προσφορά του με σαφήνεια 
το είδος του αλλαντικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. Αυτό θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ και τις διατάξεις του ΚΤΠ για τα 
προϊόντα κρέατος και κρεατοσκευάσματα. Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά 
προϊόντα όπου χρησιμοποιείται ζαμπόν βιομηχανικού τύπου (μάλαξης) υπό την 
προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος δεν υπερβαίνει το 
10%. 

4.4 Κρέας τόνου. Υποκαθιστά το αλλαντικό σε παραλλαγές του προϊόντος που 
κυκλοφορεί με την ονομασία " τόστ τόνου". Ο τόνος προέρχεται από κονσέρβα 
ψαριού τόνου σε άλμη και εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ και τις 
εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ. 

4.5 Η μαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται από μαγιονέζα στην περίπτωση 
κρέατος τόνου , σάλτσες τύπου κέτσαπ ή λαχανικά εποχής. 

16PROC004177430 2016-04-08



ΣΤ-2-9 

4.6 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων 
τυριών. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των επί μέρους συστατικών του προϊόντος. 

5.3 Το προϊόν μπορεί να διατίθεται και χωρίς αλλαντικό οπότε χαρακτηρίζεται 
σαν "τόστ απλό". Στην περίπτωση αυτή το βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το ίδιο 
και τροποποιούνται τα ποσοστά τυριού σε 35% και βουτύρου ή μαργαρίνης σε 
15%. 

5.4 Η συσκευασία θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξης και 
την επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητη 
ετικέτα τύπου σούπερ μάρκετ. 

5.5 Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε προϊόντα 
που δεν έχουν υποστεί ψήσιμο ή οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία. 

5.6 Μεταφορά και΄ συντήρηση του προϊόντος υπό ψύξη (+5 .C κατά μέγιστο). 

5.7 Συσκευασία. Ατομική συσκευασία από εύκαμπτη σελλοφάνη ή άκαμπτη 
κρυσταλλική κυτταρίνη (θήκη) κατάλληλη για τρόφιμα. Όλες οι μορφές 
συσκευασίας θα είναι εγκεκριμένες από τον ΚΤΠ ( Αθρ. 21, 22, 24 ). 

5.8 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

 α. Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι αλλά 
συντηρούνται υπό ψύξη και διατίθενται στην κατανάλωση μετά από θερμική 
επεξεργασία ή όχι. 

 Σαλμονέλλα spp           απουσία στα 25 γρ. 
 E. coli              μέχρι 102 ανά γρ. 
 Σταφυλόκοκκος παθογόνος        μέχρι 102 ανά γρ. 
 ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)       μέχρι 104 ανά γρ. 
 Θειοαναγωγικά κλωστρίδια        μέχρι 10 ανά γρ. 

6.2 Χημικές. 

 α. Υγρασία επί αρτοσκευάσματος          22% 
 β. Λίπος τυρού ως έχει             20% 
 γ. Ολικές πρωτεΐνες επί αλλαντικού          12% 
 δ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ως συντηρητικών των προπιονικών 
(Ε280, Ε281, Ε282, Ε283 ) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 0,3 % επί του 
ετοίμου προϊόντος. 
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6.3 Ιστολογικές. 

 α. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην λουκανικόπιτα (Α-4 παρ. 
6.3). 
 β. Το βραστό σαλάμι τύπου Ουγγαρίας να περιέχει τεμαχίδια κρέατος 
μηχανικά διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 15%. 
 γ. Η πάριζα θα πρέπει να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά 
διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 40%. 
 δ. Το αλλαντικό τύπου "φιλέτο" να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά 
διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 70%. 

Α – 7 ΕΙ∆Η ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζονται με ενθήκευση μιας ποσότητας τυρού ή τυρού και αλλαντικού σε 
αρτοσκευάσματα (ψωμάκια) καταλλήλου σχήματος και μεγέθους. Υπάρχουν 
παραλλαγές όπου προστίθενται φέτες από ρολό κοτόπουλο, κρέας τόνου, 
λαχανικά εποχής, βούτυρο ή μαγιονέζα ή σαλάτες τύπου κέτσαπ. Σε ειδικές 
περιπτώσεις ενθηκεύεται ένα μπιφτέκι από νωπό ή κατεψυγμένο βοδινό κρέας. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Αρτοσκεύασμα                 60% 
Οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί το είδος του οποίου αναφέρεται στην 
Σύμβαση                   15% 
Αλλαντικό το είδος του οποίου αναφέρεται στην σύμβαση      15% 
Βούτυρο ή μαργαρίνη                10% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτοσκεύασμα. Πληρεί τους όρους περί αρτοποιήσεως. Είναι προσφάτου 
παραγωγής (όχι μεγαλύτερης των εικοσιτεσσάρων ωρών) και δύναται να περιέχει 
μικρή ποσότητα πλήρους γάλακτος. 

4.2 Αλλαντικό. Είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις ή την προσφορά του ανάδοχο. 
Πληροί τους όρους των άρθρων 88, 89, 90, 91, του Κώδικα Τροφίμων Ποτών. 

4.3 Τυρί ειδικού τύπου. Όπως περιγράφεται στα είδη τόστ (Α – 6 παρ. 4.2 ) και 
σύμφωνα με την σύμβαση. 

4.4 Κρέας τόνου. Όπως περιγράφεται στα είδη τόστ ( Α – 6 παρ 4.4 ). 

4.5 Μπιφτέκι. Βάρος κατ ελάχιστο 50 γρ. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο 
είδος Γ – 1. 

4.6 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 
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5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων 
τύπων τυρών. 

5.2 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυρών. 

5.3 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις 
των άρθρων 90 και 91 του ΚΤΠ. 

5.4 Το προϊόν που διατίθεται χωρίς αλλαντικό χαρακτηρίζεται σαν "σάντουϊτς 
απλό" . Το βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το αυτό και τροποποιούνται τα ποσοστά 
του αρτοσκευάσματος σε 65% του τυρού σε 25% και του βουτύρου ή της 
μαργαρίνης σε 10%. 

5.5 Το βούτυρο ή η μαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται με ίση ποσότητα 
μαγιονέζας, σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές σαλάτας. 

5.6 Σε ότι αφορά το αρτοσκεύασμα το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις 
διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.7 Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την 
ημερομηνία λήξεως και την επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος 
και όχι με αυτοκόλλητες ετικέτες τύπου σούπερ μάρκετ.(βλπ παρ. 6 Μεταφορές – 
Συσκευασίες του γενικού μέρους) 

5.8 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας 
κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα, υπό θερμοκρασία συντήρησης όχι 
ανώτερη από +5.C. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι 
αλλά συντηρούνται υπό ψύξη και καταναλίσκονται ως έχουν. 

Σαλμονέλλα spp          απουσία στα 25 γρ δείγματος. 
Ε. coli             μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος       μέχρι 102 ανά γρ. 
ΟΜΧ             μέχρι 10 ανά γρ. 

6.2 Χημικές. 

Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος            22% 
Λίπος ως έχει επί του τυρού              20% 
Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού κατ ελάχιστο        12% 

6.3 Ιστολογικές. 

Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τόστ (Α – 6 παρ. 6.3 α, β, γ και δ). 

Α – 8 ΕΙ∆Η ΠΙΤΣΑΣ 

1. Περιγραφή. 
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Παρασκευάζεται με αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου (πίτα , βάση πίτσας) επάνω στο 
οποίο τοποθετούνται τεμάχια αλλαντικού σε φέτες, τυρός και σάλτσα ντομάτας, 
που μπορεί να συνδυάζονται με ποικίλες ποσότητες λαχανικών εποχής και 
μπαχαρικών. Σαν συνδετικό των ανωτέρω χρησιμοποιείται ο τυρός που στο έτοιμο 
προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση τήξεως. ∆ιακινούνται στο εμπόριο σαν νωπές ή 
κατεψυγμένες και διατίθενται στην κατανάλωση πάντα μετά από ψήσιμο. 

2. Βάρος. 

2.1 Ατομική πίτσα. Βάρος κατά τεμάχιο 150 – 180 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε 
έτοιμο προϊόν που έχει υποστεί έψηση και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

2.2 Πίτσα. Βάρος κατά τεμάχιο σε άψητο προϊόν 250 – 280 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Τα ποσοστά αναφέρονται σε έτοιμα προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση. 

Αρτοσκεύασμα         50% 
Αλλαντικό                20% 
Τυρί ειδικού τύπου        20% 
Συστατικά σάλτσας ντομάτας        5% 
Λοιπά – αρτύματα          5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτοσκεύασμα. Πληροί τους όρους περί αρτοποιήσεως, είναι προσφάτου 
παραγωγής προκειμένου για νωπή πίτσα και πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με 
τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

4.2 Τυριά ειδικού τύπου. Όπως περιγράφονται στα είδη τόστ ( Α – 6 παρ.4.2) 

4.3 Συστατικά ντομάτας. Τα χρησιμοποιούμενα συστατικά ντομάτας θα είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ΚΤΠ. 

4.4 Λοιπά συστατικά. 

 α. Λιπαρές ύλες. Όπως περιγράφονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ .6.2) 

 β. Καρυκεύματα, μαγειρικό άλας, λαχανικά εποχής και αρτύματα κατά την 
κρίση του προμηθευτού. 

4.5 Αλλαντικό. 

 α. Το είδος ή τα είδη αλλαντικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο 
ανάδοχος δηλώνονται με σαφήνεια στην προσφορά του. Επιπρόσθετα θα πρέπει 
να καθορίζονται και τα επί μέρους ποσοστά των αλλαντικών αν υπάρχουν.(π.χ. 
για προϊόν με 20% αλλαντικό κατατίθεται και η επί μέρους σύνθεση, ζαμπόν 50%, 
λουκάνικο χωριάτικο 50%. Άρα για προϊόν βάρους 150 γρ. αναμένεται να 
υπάρχουν στο έτοιμο προϊόν 30 γρ αλλαντικού από τα οποία τα 15 γρ είναι 
ζαμπόν και τα 15 γρ λουκάνικο χωριάτικο.) 
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 β. Τα χρησιμοποιούμενα αλλαντικά θα πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 
88 έως 91 του ΚΤΠ. 

 γ. Αναφορικά με το αλλαντικό ζαμπόν διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά 
σαν κανονικά προϊόντα όπου το χρησιμοποιούμενο είδος είναι ζαμπόν 
βιομηχανικού τύπου (ζαμπόν μάλαξης) με ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος όχι 
μεγαλύτερο από 10%. 

4.6 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων 
τύπων τυρών. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.3 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υποπροϊόντων αλλαντοποιίας (πόλοι 
αλλαντικών, αλλαντικά ακαθορίστου προελεύσεως.) 

5.4 Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται έτοιμο για ψήσιμο μέσα σε ειδικό πιάτο 
αλουμινίου και καλύπτεται με διαφανή μεμβράνη σελλοφάνης, Αντί σελλοφάνης 
δύναται να χρησιμοποιηθεί πολυπροπυλένιο ή αναλόγου τύπου συσκευασία 
πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων για τρόφιμα συσκευασιών 
(άρθρα 21, 22, 24 του ΚΤΠ). 

5.5 Συντήρηση – ∆ιακίνηση. Οι πίτσες νωπού τύπου διακινούνται σε 
θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από τους +5.C. Οι κατεψυγμένες πίτσες 
συντηρούνται σε θαλάμους καταψύξεως με θερμοκρασία -18.C τουλάχιστον. 

5.6 Όρια συντηρήσεως – επισημάνσεις. 

 α. Για την νωπή πίτσα τρεις (3) ημέρες κατ ανώτατο. 
 β. Για την κατεψυγμένη δύο μήνες. 

Το προϊόν θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, την 
σύνθεση, τους κωδικούς των χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών – συντηρητικών, 
την επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και 
όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου σουπερμάρκετ. 

5.7 Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν υποστεί έψηση εκτός 
χώρου όπου διατίθενται. 

5.8 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές 

 α. Για προϊόντα σε ατομική συσκευασία που δεν έχουν υποστεί έψηση και 
συντηρούνται σε κατάψυξη. 

16PROC004177430 2016-04-08



ΣΤ-2-14 

Σαλμονέλα spp          απουσία στα 25 γρ. δείγματος 
Ε. coli             μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος        μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος. 
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια       μέχρι 10 ανά γρ. δείγματος. 

 β. Για προϊόντα σε ατομική συσκευασία που έχουν υποστεί έψηση. 

Σαλμονέλλα spp          απουσία στα 25 γρ. δείγματος. 
Ε coli             απουσία ανά γρ. δείγματος. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος        απουσία ανά γρ. δείγματος. 
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια       μέχρι 5 ανά γρ. δείγματος. 
ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)      μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος. 

6.2 Χημικές. 

Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος κατά μέγιστο        22% 
Ολικά λιπαρά επί του αρτοσκευάσματος κατ΄ ελάχιστο       12% 
Λίπος τυρού ως έχει κατ΄ ελάχιστο            20% 
Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού           12% 

6.3 Ιστολογικές. 

Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τόστ (Α-6 παρ. 6.3) 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Β – 1 ΕΙ∆Η ΚΕΙΚ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζονται με ζύμη ζαχαροπλαστικής στην οποία προστίθενται κατά 
περίπτωση σακχαρόπηκτα τεμάχια φρούτων, κακάο ή προϊόντα κακάου, ξηροί 
καρποί, σταφίδες. Υπάρχουν παραλλαγές με επικάλυψη σοκολάτας ή με 
απομίμηση σοκολάτας. 

2. Βάρος. 

 α. Για κέϊκ φρούτου βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. 
 β. Για κέΪκ με επικάλυψη σοκολάτας βάρος κατά τεμάχιο 80 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 α. Κέϊκ φρούτου 

  Αλεύρι ζαχαροπλαστικής            20% 
  Μαργαρίνη                20% 
  Αυγά πλήρη               10% 
  Πλήρες γάλα               10% 
  Ζάχαρη                20% 
  Φρούτα (σακχαρόπηκτα)            15% 
  ∆ιογκωτικά – Αρτύματα – Λοιπά             5% 
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 β. Κέϊκ σοκολάτας 

  Αλεύρι ζαχαροπλαστικής            25% 
  Μαργαρίνη                10% 
  Αυγά πλήρη                 8% 
  Πλήρες γάλα                  6% 
  Κακάο                 10% 
  Ζάχαρη               35% 
  Ξηροί καρποί                 5% 
  ∆ιογκωτικά – Αρτύματα – Λοιπά             1% 

4. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις 

4.1 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

4.2 Τα συστατικά κακάου θα είναι σύμφωνα με το Π∆ 527/83 που αναφέρεται 
σε προϊόντα κακάου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

4.3 Για τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη σοκολάτας ή απομίμηση 
σοκολάτας, αυτή θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού βάρους του 
προϊόντος κατ ελάχιστο. 

4.4 Τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη με απομίμηση σοκολάτας θα φέρουν 
επί της συσκευασίας τους σε εμφανή θέση την φράση "επικάλυψη με απομίμηση 
σοκολάτας". 

4.5 Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την 
ημερομηνία λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων 
βελτιωτικών ή συντηρητικών, την επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. 

4.6 Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συντηρητικών όπως αυτά περιγράφονται στο 
άρθρο 34 παρ. 7 του ΚΤΠ (σορβικό οξύ και τα άλατά του, προπιονικό οξύ και τα 
άλατά του, οξικό οξύ και τα άλατά του) με ιδιαίτερη επισήμανση στις (δ) και (ε) 
υποπαραγράφους που αναφέρονται στους συνδυασμούς των ανωτέρω. 

4.7 Μεταφορά – συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας 
κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον ΚΤΠ απαγορευομένης της 
διάθεσης του σε χύδην μορφή. 

5. Εργαστηριακές σταθερές. 

5.1 Μικροβιολογικές. 

 Σαλμονέλλα spp        απουσία στα 25 γρ. δείγματος 
 Ζύμες – Μύκητες        απουσία στο 1 γρ. δείγματος 
 ΟΜΧ           μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος 

5.2 Χημικές 

 Υγρασία κατά μέγιστο              22% 
 Λίπος κατ ελάχιστο              15% 
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 Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών        αρνητική 
 Σορβικό οξύ και τα άλατά του (Ε200, Ε201, Ε202, Ε203)    0,1% 
(κατά μέγιστο στο τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους) 
 Προπιονικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263)     0,3% 
(κατά μέγιστο στο τελικό προϊόν,το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους) 
 Οξικό οξύ και τα άλατά του(Ε260, Ε261, Ε262, Ε263)     0,3% 
(κατά μέγιστο στο τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους) 

Β – 2 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται με ειδική ζύμη ζαχαροπλαστικής στην οποία ενθηκεύεται με 
μορφή γεμίσματος μια ποσότητα από ανάλογη μαρμελάδα. Σαν παρεμφερές 
προϊόν αναφέρεται η πάστα φλώρα και τα κέϊκ με γέμισμα μαρμελάδα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ ελάχιστο 80 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             40% 
 Μαργαρίνη                 15% 
 Αυγά πλήρη                10% 
 Ζάχαρη                 15% 
 Συστατικά μαρμελάδας             15% 
 ∆ιογκωτικά – Αρτύματα – Λοιπά             5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Ζύμη ζαχαροπλαστικής. Το προϊόν μετά τον κλιβανισμό ότι έχει ομογενή 
υφή, διατηρεί ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα οσμών 
από διογκωτικά, δεν είναι εύθρυπτο αλλά ούτε και ζυμώδους υφής. 

4.2 Μαρμελάδα. Είναι καλής ποιότητος και ανταποκρίνεται στο αντιστοίχως 
δηλούμενο είδος .Πληροί ∆ε όλους τους όρους και διατάξεις των άρθρων 131 και 
132 του ΚΤΠ. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητα που δεν 
προβλέπεται από τον ΚΤΠ. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.3 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

5.4 Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με ημερομηνία 
λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών 
ή συντηρητικών, την επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
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5.5 Μεταφορά – συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέϊκ (Β – 
1 παρ. 4.6) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ.. 5.1 και 5.2). 

Β – 3 ΝΤΟΝΑΤΣ 

1. Περιγραφή. 

Είναι αρτοσκεύασμα που παρασκευάζεται με άλευρο ειδικού τύπου σε σχήμα και 
μέγεθος που ποικίλει Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι ζάχαρης και 
να φέρει επικαλύψεις από κανέλλα, καραμέλα, ή άλλα σακχαροπαρασκευάσματα. 
Η αρτομάζα είναι σπογγώδους υφής, ομογενής, με ευχάριστους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες. 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεμάχιο κατ ελάχιστο 60 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει 
υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Άλευρο ειδικού τύπου              60% 
 Γάλα πλήρες               17% 
 Ζάχαρη                9% 
 Βούτυρο                5% 
 Αυγά πλήρη               5% 
 ∆ιογκωτικά υλικά              3,5% 
 Μαγειρικό άλας –αρτύματα – λοιπά         0,5% 

4. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

4.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

4.2 Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν 
προβλέπονται από τον ΚΤΠ. 

4.3 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

4.4 Μεταφορά συσκευασία και διάθεση σε ατομική ή ομαδική συσκευασία 
κατάλληλη για τρόφιμα απαγορευομένης της διάθεσης του σε χύδην μορφή. 

5. Εργαστηριακές σταθερές. 

5.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1) 

5.2 Χημικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.2). 

Β – 4 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
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1. Περιγραφή. 

Είναι αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου που παρασκευάζεται από σφολιάτα και φέρεται 
στην κατανάλωση υπό αυστηρά καθορισμένο σχήμα. Φέρει γέμισμα που συνήθως 
είναι πραλίνα φουντουκιού ενώ υπάρχουν παραλλαγές με γέμισμα μέλι , 
μαρμελάδα ή σακχαρόπηκτα. Σαν απλό αρτοσκεύασμα διατίθεται για την 
Παρασκευή σάντουϊτς ειδικού τύπου που συνήθως αναφέρονται σαν "σνακ 
κρουασάν". 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που 
έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Σφολιάτα                 75% 
 Γέμισμα πραλίνας φουντουκιού           25% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

 α. Συστατικά σφολιάτας. 

  Αλεύρι ζαχαροπλαστικής            47% 
  Φυτικά λίπη               15% 
  Βούτυρο γάλακτος                3% 
  Ζάχαρη                17% 
  Αυγά πλήρη                 6,5% 
  Μαγιά                   1% 
  Νερό                 10% 
  Αρτύματα – Λοιπά                0,5% 

 β. Συστατικά πραλίνας φουντουκιού. 

  Κακάο                   7% 
  Ζάχαρη                48% 
  Πολτός φουντουκιού               7% 
  Φυτικά έλαια               27% 
  Γάλα σκόνη                 5% 
  Ορός γάλακτος                2,8% 
  Λεκιθίνη (Ε 322)                1% 
  Άμυλο αραβοσίτου               1% 
  Φυτικά αρώματα – βανιλίνη             1,2% 

 γ. Υπ’ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
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5.2 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομίμησης πραλίνας, ή πραλίνας στην 
οποία απουσιάζουν τα συστατικά φουντουκιού, ή έχουν υποκατασταθεί από 
essence φουντουκιού. 

5.3 Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέμισμα από μαρμελάδα αυτή θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με τα άρθρα 131, 132, 134, 136, του ΚΤΠ. Η προστιθέμενη 
μαρμελάδα θα πρέπει να αποτελεί το 20% της εκατοστιαίας σύνθεσης. 

5.4 Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την 
ημερομηνία λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων 
βελτιωτικών ή συντηρητικών, την επωνυμία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η 
σήμανση θα γίνεται με έκτυπους χαρακτήρες και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου 
super market. 

5.5 Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που η εσωτερική επιφάνεια της 
συσκευασίας τους φέρει εκτεταμένες επαλείψεις που προέρχονται από εκροή του 
γεμίσματος. 

5.6 Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί και κακοποιηθεί 
λόγω κακής μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας. 

5.7 Υπ’ όψιν η παρ. 4.6 του Β – 1 είδους που αναφέρεται στην χρησιμοποίηση 
συντηρητικών. 

5.8 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέϊκ (Β – 1 
παρ. 4.6) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1) 

6.2 Χημικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.2). 

6.3 Ιστολογικές. Αναζήτηση φυτικών ιστών καρπού φουντουκιού στην πραλίνα. 

Β – 5 ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ 

1. Περιγραφή. 

Αρτοσκεύασμα με στρογγυλό ή ατρακτοειδές σχήμα που στην αρτομάζα του 
περιέχονται σταφίδες. Η σταφίδα κατά κανόνα είναι μαύρη και περιέχεται σε 
ποσοστό 15%. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. Κατ’ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτομάζα                 85% 
 Σταφίδα μαύρη               15% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτομάζα. 
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 Άλευρο ζαχαροπλαστικής ή ειδικού τύπου  
 Γάλα πλήρες  
 ∆ιογκωτικά υλικά, αρτύματα  

Οι επί τοις % αναλογίες κατά την κρίση του προμηθευτού. 

4.2 Σταφίδα μαύρη προσφάτου εσοδείας. 

5. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.2 Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του 
ΚΤΠ. 

5.3 Μεταφορά όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 είδος) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1 και 5.2) 

Β – 6 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Στην ομάδα με το όνομα διάφορα αρτοσκευάσματα περιλαμβάνονται παρεμφερή 
προϊόντα που σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) άρθρο 114 
διακρίνονται σε «απλά» αρτοσκευάσματα όπως είναι: 

 α. Φρυγανιές 
 β. Κουλούρια και οι παραλλαγές τους. 
 γ. Μπισκότα αλμυρά ή γλυκά απλά ή με γέμισμα. 
 δ. Παξιμάδια μερικής ή ολικής αλέσεως. 
 ε. ∆ιπυρίτης ή δίπυρα αρτοσκευάσματα. 
 στ. Αρτίδια για σάντουϊτς και φραντζολάκια. 
 ζ. Λαγάνες και πίτες για σουβλάκι. 

Και σε « διάφορα αρτοσκευάσματα» όπου περιλαμβάνονται τα εξής είδη. 

 α. Τσουρέκια. 

 β. Ντόνατς και οι παραλλαγές τους με επικαλύψεις σοκολάτας ή άχνης 
ζάχαρης. 

 γ. Βουτήματα. 

 δ. Εποχιακά αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής. (Κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα, βασιλόπιτες, σκαλτσούνια, δίπλες κ.α) 

2. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τις 
διατάξεις : 
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 α. Του άρθρου 112 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις ΑΧΣ 3309/84 ΦΕΚ 
116/6.3.85 τευχ. Β΄ και των ΑΧΣ 885/72 ΦΕΚ 897/72 τευχ. Β΄. 

 β. Του άρθρου 113 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 603/85 ΦΕΚ 
751/12.12.85 τευχ. Β΄. 

 γ. Του άρθρου 114 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΧΣ 3309/84 ΦΕΚ 
116/6.3.85 τευχ. Β΄. 

Τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων της ομάδας Β-6 όπου απαιτείται θα είναι 
κατάλληλα για τρόφιμα και θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, και 24 του ΚΤΠ. 

3. Εργαστηριακές σταθερές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 
5.1 και 5.2) 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Γ – 1 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 

1. Περιγραφή. 

Γλύκισμα με παραδοσιακό χαρακτήρα. Παρασκευάζεται με φύλλο κρούστας οι 
στρώσεις της οποίας εναλλάσσονται με στρώσεις από γέμισμα που περιέχει 
ξηρούς καρπούς και καρυκεύματα. Το προϊόν διατίθεται εμβαπτισμένο σε σιρόπι 
ζάχαρης ή ζάχαρης – γλυκόζης μετά από κλιβανισμό. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Συστατικά φύλλου κρούστας             37% 
 Συστατικά γεμίσματος ξηρών καρπών         15% 
 Βούτυρο                   5% 
 Μαργαρίνη                   5% 
 Συστατικά σιροπιού              38% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Φύλλο κρούστας. Παρασκευάζεται από άλευρο σκληρού σίτου, έχει την 
απαραίτητη λεπτότητα, ευχάριστη οσμή και γεύση. 

4.2 Συστατικά γεμίσματος ξηρών καρπών. Είναι μίγμα που παρασκευάζεται με 
συνάλεση φρυγανιάς και ξηρών καρπών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 
εμπεριέχονται και καρυκεύματα κανέλλα, γαρύφαλλο. 

 Ξηροί καρποί (καρυδόψιχα)            35% 
 Ξηροί καρποί (αμυγδαλόψιχα)           20% 
 Φρυγανιά                 44% 
 Αρτύματα               0,5 – 1,0% 

4.3 Συστατικά σιροπιού 
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 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 30% 

4.4 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φιστικιού στην Παρασκευή του μίγματος 
των ξηρών καρπών στο γέμισμα. 

5.2 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση παραπροϊόντων ζαχαροπλαστικής και 
αρτοποιίας για την Παρασκευή του γεμίσματος. 

5.3 Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κρεμορίου ως σταθεροποιητού για την 
παρασκευή των σιροπιών. 

5.4 Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται στην κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική 
συσκευασία πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένο ή 
διαποτισμένο με την ανάλογη ποσότητα σιροπιού. Ομαδική συσκευασία σε 
ανοξείδωτες λαμαρίνες καταλλήλου σχήματος και μεγέθους. Ατομική συσκευασία 
από σελλοφάνη ή άλλο υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και εγκεκριμένο από τον 
ΚΤΠ. Επιπρόσθετα η ατομική συσκευασία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη 
στεγανότητα και συνοχή. Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά 
σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν 
χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την επωνυμία και διεύθυνση της 
βιοτεχνίας. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

 Ζύμες – Μύκητες         απουσία στο 1 γρ. δείγματος. 
 ΟΜΧ           μέχρι 104 ανα γρ. δείγματος. 

6.2 Χημικές. 

 Βαθμοί Brix σιροπιού              65.BR 
 Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας         15% 

Γ – 2 ΚΑΝΤΑΪΦΙ 

1. Περιγραφή. 

Είδος παρεμφερές με τον μπακλαβά. ∆ιαφέρει ως προς το φύλλο κρούστας όπου 
εδώ αντικαθίσταται από "νήμα" κανταϊφιού, και ως προς την μορφοποίηση των 
τεμαχίων. Το γέμισμα διατηρεί την ίδια σύνθεση καθώς και το σιρόπι εμβαπτίσεως. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο, 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Συστατικά φύλλου κανταϊφιού            35% 
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 Συστατικά γεμίσματος              15% 
 Συστατικά σιροπιού              40% 
 Ολικά λιπαρά                10% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά (Γ – 
1 παρ.4) 

4.1 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά (Γ – 1 
παρ.5). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά. 

6.2  Χημικές. 

 Βαθμοί Brix σιροπιού              63.BR 

 Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας         10% 

Γ – 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ 

1. Περιγραφή. 

Είναι είδος που συνδυάζει τα γνωρίσματα τόσο του μπακλαβά (παρουσία 
περιβλήματος από φύλλο κρούστας) όσο και του κανταϊφιού (παρουσία νήματος 
κανταϊφιού στο γέμισμα στο οποίο περιλαμβάνονται και ξηροί καρποί.) Φέρεται 
στην κατανάλωση εμβαπτισμένο σε σιρόπι γλυκόζης – ζάχαρης ή ζάχαρης. Το 
σχήμα του είναι συνήθως κυλινδρικό. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ. 3) Η συμμετοχή του φύλου 
κρούστας σε σχέση με το νήμα κανταϊφιού καλύπτει το 30%. 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά (Γ – 
1 παρ. 4). 

4.1 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά (Γ – 1 
παρ.5). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά. 

Γ – 4 ΡΑΒΑΝΙ  

1. Περιγραφή. 
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Πρόκειται για γλυκίσματα ειδικού τύπου που παρασκευάζονται από ειδική ζύμη και 
φέρονται στην κατανάλωση διαποτισμένα με σιρόπι. ∆ιαφέρουν ως προς την 
επιφάνεια (φλόγωμα ) και την συνεκτικότητα της ζύμης. Το σάμαλι σε αντίθεση με 
το ραβανί έχει σκληρό φλόγωμα έντονα καραμελοποιημένο, και μάζα περισσότερο 
συνεκτική. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Σιμιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου      15% 
 Γάλα πλήρες                 5% 
 Αυγά                 15% 
 Σιρόπι                  65% 
 ∆ιογκώτικά υλικά – αρτύματα – λοιπά            0,5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. (Συστατικά σιροπιού). 

 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  18% 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Όπως περιγράφονται στο είδος μπακλαβάς (Γ – 1 παρ.5) 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. Η ιδιάζουσα υποκίτρινη 
χροιά θα εξασφαλίζεται μόνον από την προσθήκη κρόκου αυγού και αλεύρου 
αραβοσίτου. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές . Όπως περιγράφονται στον μπακλαβά (Γ – 1 παρ .6.1) 

6.2 Χημικές. 

 Βαθμοί Brix σιροπιού            55 - 65.BR 
 Ανίχνευση τεχνητής χρώσης          αρνητική 

Γ – 5 ΣΑΜΑΛΙ 

1. Περιγραφή. 

Πρόκειται για γλύκισμα που είναι παρεμφερές με το προηγούμενο με μικρές μόνον 
διαφορές που εστιάζονται στο φλόγωμα (κρούστα) όπου είναι έντονα 
καραμελοποιημένη και συνεκτική, και στο ότι το σάμαλι στην σύνθεσή του δεν 
περιέχει αυγά. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ΄ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Σιμιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου      25% 
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 Γάλα πλήρες                  5% 
 Ζάχαρη                   5% 
 Σιρόπι                  65% 
 ∆ιογκωτικά υλικά – αρτύματα – λοιπά            0.5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού). 

 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  18% 

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στο είδος μπακλαβάς και 
ραβανί. 

Εργαστηριακές σταθερές. 

Μικροβιολογικές και χημικές όπως περιγράφονται στον μπακλαβά και το ραβανί 
αντίστοιχα. 

Γ – 6 ΓΑΛΑΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται με φύλλο κρούστας και κρέμα ειδικής σύνθεσης που τοποθετείται 
κατά στρώσεις στο φύλο κρούστας. Συνήθης είναι η τοποθέτηση της κρέμας σε 
ενιαία μορφή στο κέντρο. Το φύλο κρούστας είναι έντονα διαποτισμένο με σιρόπι. 
Παραλλαγές του είδους αποτελούν τα γλυκίσματα "κορνέ" όπου το φύλο κρούστας 
είναι σφολιάτα μορφοποιημένη σε χωνάκι και το γέμισμα είναι κρέμα σαντιγί, το 
"τρίγωνο" με γέμισμα κρέμα και το "εκλέρ" με την ίδια κρέμα όπως το τρίγωνο. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Φύλλο κρούστας               25% 
 Γάλα πλήρες                30% 
 Αυγά                  10% 
 Σιρόπι                  30% 
 Σιμιγδάλι                   5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Συστατικά σιροπιού 

 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  18% 
 Σταθεροποιητές 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Το σιρόπι εμβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 65 – 70 . Brix κατ' ελάχιστο. 
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5.2 Λοιπές λεπτομέρειες της παρ. 5 όπως περιγράφονται στο είδος 
"μπακλαβάς". 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

Όπως περιγράφονται στο είδος "Ραβανί" και '' Σάμαλι'' (Γ – 4 παρ. 6.1 και 6.2) 

Γ – 7 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ 

1. Περιγραφή. 

Παραδοσιακός τύπος γλυκίσματος με χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήμα με 
στρογγυλεμένα άκρα. Παρασκευάζεται με ειδικού τύπου ζύμη η οποία 
μορφοποιείται σε σχήμα και μέγεθος και στην συνέχεια υφίσταται ''βρασμό'' μέσα 
σε λάδι ( συνήθως ηλιέλαιο). ∆ιατίθεται μετά από έντονο διαποτισμό με σιρόπι. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 90 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             60% 
 Αυγά πλήρη                40% 
 Αρτύματα – λοιπά 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Συστατικά σιροπιού. 

 Ζάχαρη                 35% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  53% 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Το σιρόπι εμβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 32 – 35. Brix κατ ελάχιστο. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.3 Η θερμική επεξεργασία του προϊόντος γίνεται με ηλιέλαιο προσφάτου 
παραγωγής. 

5.4 Απαγορεύεται η διάθεση τεμαχίων που είναι εύθρυπτα. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στο είδος ''μπακλαβάς''.(Γ – 1 παρ. 
6.1). 

6.2 Χημικές. Βαθμοί Brix σιροπιού 32 – 35.BR. 

∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ – 1 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
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1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται με αλλεπάλληλες στρώσεις από παντεσπάνι και κρέμα 
ζαχαροπλαστικής σε ποσοστά και τρόπους που ποικίλουν. Το παντεσπάνι είναι 
συνήθως ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι ζάχαρης. Υπάρχουν παραλλαγές όπου 
τα κρεμοειδή συστατικά αντικαθίστανται από σοκολάτα ή κρέμα κακάο. ∆ύνανται 
να φέρουν φρούτα καραμελοποιημένα ή σακχαρόπηκτα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 80 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι)            30% 
 Κρεμοειδή συστατικά              65% 
 Σιρόπι                    5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτοσκεύασμα 

 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             35% 
 Αυγά                  34% 
 Ζάχαρη                 30% 
 ∆ιογκωτικά – αρτύματα               1% 

4.2 Κρεμοειδή συστατικά 

 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             25% 
 Αυγά                  30% 
 Γάλα πλήρες                30% 
 Άμυλο τροποποιημένο               3% 
 Ζάχαρη                 12% 

4.3 Κρέμα σοκολάτας – επικάλυψη σοκολάτας. 

Παρασκευάζεται από κακάο και θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στα άρθρα 55, 56, και 57 του ΚΤΠ. 

4.4 Κρέμα σαντιγί. Συνήθως είναι έτοιμη πρώτη ύλη ζαχαροπλαστικής. 

4.5 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος ή η χρησιμοποίηση υλικών 
τεχνητώς κεχρωσμένων ( σακχαρόπηκτα, φρούτα, γλυκά του κουταλιού). 

5.2 Τα σιρόπια διαποτισμού θα είναι αποκλειστικά σιρόπια ζαχαροπλαστικής. 

5.3 Τα χρησιμοποιούμενα γαλακτοκομικά προϊόντα θα είναι υποχρεωτικά 
παστεριωμένα. 
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5.4 Προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας. Η επικάλυψη θα αντιπροσωπεύει το 
15% του ολικού βάρους του προϊόντος (για τεμάχιο 80 γρ. θα υπάρχει επικάλυψη 
12 γρ. κατ' ελάχιστο). 

5.5 Μεταφορά – συσκευασία. Το προϊόν μεταφέρεται σε ειδικούς δίσκους από 
ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς ρύπους. Η 
μεταφορά πραγματοποιείται με οχήματα ψυγεία σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 
από +4.C. 

5.6 ∆ιάθεση του προϊόντος. Το προϊόν διατίθεται στους καταναλωτές από 
ψυγειοπροθήκες που εξασφαλίζουν προστασία από εξωτερικούς ρύπους και 
θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από +4.C. 

H παρουσία θερμομέτρου σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο της 
ψυγειοπροθήκης είναι υποχρεωτική. 

5.7 Υλικά παραθέσεως. Το προϊόν σερβίρεται από τις ψυγειοπροθήκες στον 
καταναλωτή με την χρήση ειδικής και αποκλειστικής λαβίδας και τοποθετείται σε 
δισκάριο (πιατάκι) μιας χρήσης από υλικό που φέρει έκτυπη σήμανση έγκρισης και 
ειδικό σήμα καταλληλότητας για τρόφιμα. Το δισκάριο συνοδεύεται από κουταλάκι 
ή πιρουνάκι αναλόγου υλικού. 

5.8 Τα υλικά παραθέσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5.9 Απαγορεύεται η παράθεση του προϊόντος με χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς 
δισκάριο ή χωρίς κουταλάκι – πιρουνάκι. 

5.10 Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος – συσκευασία αλουμινόχαρτου 
δύνανται να παρατίθενται χωρίς δισκάριο. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

 Σαλμονέλα spp        απουσία στα 25 γρ δείγματος. 
 Σταφυλόκοκκος παθογόνος      μέχρι 102 ανά γρ δείγματος 
 Κολοβακτηριδιόμορφα      μέχρι 103 ανά γρ δείγματος 
 ΟΜΧ           μέχρι 5χ104 ανά γρ. δείγματος 
 Ε. coli            μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος 

6.2 Χημικές. 

 Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών      αρνητική. 
 Βαθμοί Brix σιροπιού          60.BR 
 Γαλακτοματοποιητές – πηκτωματογόνα     1% κατά μέγιστο. 

Επί των συστατικών σοκολάτας. 

Αριθμός βουτυροδιαθλασιμέτρου 40.C           46 - 48 
Τέφρα                    1- 2% 
Αριθμός ιωδίου κατά Wijs              34 –42 
Αριθμός σαπωνοποίησης            192 – 202 
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Σημείωση: 

Οι απομιμήσεις σοκολάτας χαρακτηρίζονται από αυξημένο ποσοστό τέφρας που 
φθάνει συχνά το 4% καθώς και από χαμηλό αριθμό ιωδίου που κυμαίνεται στο 10 
– 12. 

∆ – 2 EΚΛΕΡ 

1. Περιγραφή 

Παρασκευάζεται με ενθήκευση κρεμοειδών συστατικών σε ειδικά διασκευασμένο 
αρτοσκεύασμα ζαχαροπλαστικής. Έχει χαρακτηριστικό σχήμα και φέρει επικάλυψη 
από σακχαροπαρασκεύασμα που παρασκευάζεται με βάση το κακάο (γλάσσο). 
Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι. Παραλλαγή του ανωτέρω 
αποτελεί το είδος Σού καραμελέ όπου η επικάλυψη αντικαθίσταται από διαφανή 
καραμέλα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασμα                40% 
 Κρεμοειδή συστατικά              40% 
 Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση κακάο         15% 
 Σιρόπι                   5% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών 

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 4.1 4.2 4.3 και 4.4) 

5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 
και 5.9). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 6.1) 

6.2 Χημικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. 

∆ – 3 ΚΩΚ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται με δύο κυκλικά, φακοειδούς σχήματος τεμάχια άρτου 
ζαχαροπλαστικής (παντεσπάνι) μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται μια στρώση 
από κρέμα. Φέρει επικάλυψη σακχαροπαρασκευάσματος που έχει σαν βάση το 
κακάο (γλάσσο). Το αρτοσκεύασμα είναι ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι και είναι 
αρωματισμένο ανάλογα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ. 
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3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι)            40% 
 Κρεμοειδή συστατικά              35% 
 Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση το κακάο        15% 
 Σιρόπι                  10% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Άρτος ζαχαροπλαστικής (αρτοσκεύασμα) 

 Άλευρο ζαχαροπλαστικής             35% 
 Ζάχαρη                 34% 
 Αυγά πλήρη                25% 
 Σιρόπι                    5% 
 Αρτύματα και διογκωτικά               1% 

4.2 Κρεμοειδή συστατικά. 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 4.2) 

4.3 Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση το κακάο. Όπως περιγράφεται στην 
πάστα κρέμα. 

4.4 Υπ΄όψιν η παρ. 5. Α – 1 που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 και 
5.8). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ 6.1). 

6.2 Χημικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 6.2). 

∆ – 4 ΜΙΛΦΕΪΓ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται από στρώσεις ειδικού τύπου φύλλο σφολιάτας που εναλλάσσεται 
από στρώσεις κρέμας ζαχαροπλαστικής. Το φύλλο σφολιάτας έχει υποστεί ελαφρά 
φρύξη, ενώ η κρέμα που χρησιμοποιείται είναι πάντοτε λευκή. Φέρει επίπαση από 
άχνη ζάχαρη. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Φύλλο σφολιάτας ειδικού τύπου       50% 
 Κρεμοειδή συστατικά        40% 
 Υλικά επίπασης (άχνη ζάχαρη)       10% 
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4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών 

4.1 Φύλλο σφολιάτας. Όπως περιγράφεται στο Γ – 1 παρ. 4.1 

4.2 Κρέμα ζάχαρης. Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ.4.2) 

4.3 Υπ΄όψιν η παρ. 5. του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ.5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 και 
5.8). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (∆ – 1 παρ. 6.1). 

Χημικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. (∆ – 1 παρ.6.2). 

∆ – 5 ΠΡΟΦΥΤΕΡΟΛ 

1. Περιγραφή. 

Πρόκειται για γλύκισμα με έντονη παρουσία κρεμοειδών συστατικών που έχουν 
σαν βάση την κρέμα σαντιγί. Υπάρχουν παραλλαγές με σοκολάτα και άλλες όπου 
η σοκολάτα προστίθεται με μορφή κρούστας ή επικάλυψης. Γαρνίρεται με 
σακχαρόπηκτα και σερβίρεται πάντοτε μέσα σε κύπελλο ή κεσεδάκι. Η 
συσκευασία του όταν δεν είναι γυάλινη είναι από κρυσταλλική κυτταρίνη η ανάλογη 
πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα. Είναι είδος που ταυτίζεται με τα είδη 
πάστας. 

2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 110 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι)           25 – 30% 
 Κρεμοειδή συστατικά            60 – 65% 
 Σιρόπι – σακχαρόπηκτα – λοιπά         5 – 15% 

4. Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέμα (Ε – 1 παρ. 4.1, 4.2, 4.3, και 4.4) 

Υπ όψιν η παράγραφος 4.4 του Α –1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Ε –1 παρ. 5.1, 5.2, 5.3, και 5.4). 

5.1 Το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανές κύπελλο από κρυσταλλική κυτταρίνη 
ή άλλο υλικό κατάλληλο για την συσκευασία τροφίμων που φέρει σταθερό 
κάλυμμα από το ίδιο υλικό. 
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5.2 Επί της συσκευασίας αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραγωγής. 

5.3 Η μεταφορά και διάθεση του προϊόντος γίνεται υπό ψύξη σε θερμοκρασία 
όχι μεγαλύτερη από +40 C. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. ¨Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Ε –1 παρ. 6.1). 

6.2 Χημικές. ¨Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα (Ε – 1 παρ. 6.2). 

 

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ - ΨΗΤΑ ΦΑΓΗΤΑ 

7. Όλα τα τρόφιμα να είναι φρέσκα και κορυφαίας ποιότητας.   

7.1 Όλα τα τρόφιμα να είναι σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ΚΤΠ), τον Αγορανομικό Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

7.2 Η αποθήκευση και μεταφορά των τροφίμων να εκτελείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 2004).   

7.2 Όλα τα φαγητά να παρασκευάζονται με ελαιόλαδο πλην των τηγανιτών.  

7.3 Τα τηγανιτά φαγητά να παρασκευάζονται με ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο.  

7.4 Το λάδι της φριτέζας να αλλάζει όταν απαιτείται, το αργότερο όμως κάθε 
δύο ημέρες και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

(όπου απαιτείται) 

Ε1. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ Μεσαίου μεγέθους 8 μερίδων. 

1. Περιγραφή. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ κατεψυγμένη 

2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 460 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Τυρί τύπου ένταμ  25% 
 Ζαμπόν    10% 
 Μπέικον    10% 
 Μανιτάρια    5% 
 Πιπεριά    5% 
 Ζύμη      45% 
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4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Ε2. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ Μεσαίου μεγέθους 4 μερίδων. 

1. Περιγραφή. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ κατεψυγμένη 

2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 230 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Τυρί τύπου ένταμ  25% 
 Ζαμπόν    10% 
 Μπέικον    10% 
 Μανιτάρια    5% 
 Πιπεριά    5% 
 Ζύμη      45% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Ε3. Πίτσα Ατομική Σπέσιαλ. 

1. Περιγραφή. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ κατεψυγμένη 

2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 120 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Τυρί τύπου ένταμ  25% 
 Ζαμπόν    10% 
 Μπέικον    10% 
 Μανιτάρια    5% 
 Πιπεριά    5% 
 Ζύμη      45% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

Ε4. Σαλάτα Αγγουροντομάτα  

1. Περιγραφή. Σαλάτα Αγγουροντομάτα 

2. Βάρος. Βάρος κατά μερίδα και κατ΄ ελάχιστο 350 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Τομάτα φρέσκια            50% 
 Αγγούρι φρέσκο           35%  
 ∆ιάφορα καρυκεύματα  (πχ κάπαρη)        5% 
 Ελαιόλαδο                10% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
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Ε5. Σαλάτα Χωριάτικη  

1. Περιγραφή. Σαλάτα Χωριάτικη Οικογενειακή 

2. Βάρος. Βάρος κατά μερίδα και κατ΄ ελάχιστο 350 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Τομάτα φρέσκια            50% 
 Αγγούρι φρέσκο           20%  
 Πιπεριά φρέσκια           10%  
 ∆ιάφορα καρυκεύματα  (πχ κάπαρη)        5% 
 Ελαιόλαδο                10% 
 Ελιές                   5% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 

Ε6. ΒΑΦΛΑ  

1. Περιγραφή. ΒΑΦΛΑ 

2. Βάρος. Βάρος κατά μερίδα και κατ΄ ελάχιστο 200 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Αλεύρι                 50% 
 Αυγό              5% 
 Βούτυρο           10% 
 Βανίλια             1% 
 Ζάχαρη             2% 
 Αλάτι               1% 
 Γάλα            30% 
 Μπέικιν πάουντερ           1% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 

Ε7. ΚΡΕΠΑ ΑΛΜΥΡΗ  

1. Περιγραφή. ΚΡΕΠΑ ΑΛΜΥΡΗ 

2. Βάρος. Βάρος κατά μερίδα και κατ΄ ελάχιστο 200 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Αλεύρι                 40% 
 Αυγό              5% 
 Βούτυρο            5% 
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 Βανίλια             1% 
 Ζάχαρη             2% 
 Αλάτι               1% 
 Γάλα            10% 
 Κανέλα             1% 
 Τυρί τύπου ένταμ         20%        
 Μανιτάρια             5% 
 Πιπεριά            5% 
 Μπέικον             5% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 

Ε7. ΚΡΕΠΑ ΓΛΥΚΙΑ  

1. Περιγραφή. ΚΡΕΠΑ ΓΛΥΚΙΑ 

2. Βάρος. Βάρος κατά μερίδα και κατ΄ ελάχιστο 200 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Αλεύρι                 40% 
 Αυγό              5% 
 Βούτυρο            5% 
 Βανίλια             1% 
 Ζάχαρη             2% 
 Αλάτι               1% 
 Γάλα            10% 
 Κανέλα             1% 
 Πραλίνα                35%        
 Μπανάνα 
  ή                   5% 
 Φουντούκι τριμμένο 
  ή                  5% 
 Μπισκότο τριμμένο          5% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύμφωνα με τον ΚΠΤ, τον Αγορανομικό 
Κώδικα  και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 
Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 07 Απρ 2016 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ. 602.3/39/283122/Σ.1204  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝ/Ε2-IΙ : ……. / 2016 

Εκμετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα, των Υπαρχόντων Καταστημάτων 

Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – 

ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του Θέρετρου 

Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) 

στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Μαραθώνα, για ∆ιάστημα ∆ύο (2) 

Ετών, με ∆ικαίωμα Παράτασης της Σύμβασης για Ένα (1) Επιπλέον Έτος, με 

τους Ίδιους Όρους. 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………. 2016, ημέρα ………………, οι 

συμβαλλόμενοι, από τη μία πλευρά το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ) στο 

εξής αποκαλούμενο ``ΓΕΝ``, που εκπροσωπείται από τον : 
……………………………………………………………………...., ∆ιευθυντή ΓΕΝ/Ε2, 

σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Φ. …………………….. από 
……………., και η Εταιρεία με την επωνυμία «…………………….», στο εξής 
αποκαλούμενη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», που εδρεύει στην οδό 
………………….., ΤΚ ……………, στ………… (Τηλ. ……………………….), από 
την άλλη πλευρά και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον: 

Κύριο ……………………. (Α∆Τ ……………), Γενικό ∆ιευθυντή και Ιδιοκτήτη ή 
Νόμιμο/ή Εκπρόσωπο 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού με βάση την απόφαση ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ Φ.………………… 

από ……………………, ανέθεσε στην εταιρεία «…………………………..» την 

Εκμετάλλευση των Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης 

(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

- ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του Θέρετρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη Ναυτική 

Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ). 
 

Η εταιρεία «…………………………………..» αναλαμβάνει το όλο έργο με τους 
ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

1.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ : …….. / 2016 

1.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : …………………………………. 2016 

1.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ: …………………………………. 2016 

1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Η εκμετάλλευση από την εταιρεία 
«…………………»,των Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης 
Εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του ΘΑΝ στη ΝΒΝΕ, με σκοπό η 
ανάδοχος εταιρεία «……………………….», με δικά της έξοδα να αναπτύξει, 
λειτουργήσει και εκμεταλλευτεί, τα ανωτέρω καταστήματα μαζικής εστίασης, τους 
αντίστοιχους χώρους και να παρέξει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

1.5 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Από τη μία πλευρά το ΓΕΝ και από την 
άλλη η Εταιρεία με την επωνυμία «……………………». 

1.6 ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Σταθερό αντίτιμο για όλο το χρονικό διάστημα της 
Σύμβασης 

1.7 ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΥΡΩ 

1.8 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 140.000,00 € (Συνολική Αξία ετήσιων αντιτίμων). 

1.9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και συγκεκριμένα: 

 -Για θέματα παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης, ΓΕΝ/Ε2, τηλ.210-
6551691. 

 -Για θέματα εφοδιασμού αναδόχου με τις απαιτούμενες άδειες προσωπικού 
και μέσων, ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), τηλ. 22940.60116. 

 -Για λοιπά θέματα, ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), τηλ. 22940.60142. 

1.10 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
άρθρο 4 της παρούσης. 

1.11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Κεντρική ∆ιαχείριση των 
Ειδικών ∆ιαχειρίσεων ΝΒΝΕ(ΘΑΝ). 

1.12 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ως Άρθρο 6, παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ (ΟΡΙΣΜΟΙ) 

2.1 'ΓΕΝ' ή 'Π.Ν.' ή 'ΝΒΝΕ(ΘΑΝ)' ή 'Υπηρεσία' ή αντωνυμία αντί αυτών, το 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και η εντολοδόχος Υπηρεσία για την εκτέλεση 
της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 

2.2 'Εργολάβος' ή 'Ανάδοχος' 'Εταιρεία' ή αντωνυμία αντί αυτών, η Εταιρεία 
«…………………..». 

2.3 'Συμβαλλόμενοι': Η Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ) και ο 
Ανάδοχος(…………………………………………..). 

2.4 'ΣΥΜΒΑΣΗ': Το επίσημο κείμενο που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο ΓΕΝ και 
τον Ανάδοχο και αποτελείται από τα ………………… (…..) άρθρα της παρούσης 
και τα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «∆», «Ε», «ΣΤ», «Ζ» αυτής που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

ΑΡΘΡΟ 3 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

3.1 Αντικείμενο της Σύμβασης συνίσταται ειδικότερα, στην εκμετάλλευση από 
Ιδιωτικό Φορέα, των υπαρχόντων καταστημάτων μαζικής και γρήγορης εστίασης 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
- ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του ΘΑΝ στη ΝΒΝΕ, με σκοπό η ανάδοχος εταιρεία 
……………………………………………, εντός του ευρύτερου χώρου και κτίσματος 
και με δικά της έξοδα να αναπτύξει, λειτουργήσει και εκμεταλλευτεί, τα ανωτέρω 
καταστήματα και να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
την παρούσα σύμβαση με τα αναπόσπαστα Παραρτήματα αυτής, ως Παράτημα 
«Α», «Β» «Γ» και «∆» (Πίνακες Τιμών), Παράρτημα «Ε» (Κατακυρωτική 
Απόφαση), Παράρτημα «ΣΤ» (∆ιακήρυξη) και Παράρτημα «Ζ» (Πρωτόκολλο 
Παράδοσης – Παραλαβής Εξοπλισμού). 

3.2 Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν πιστά όλες τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα, καθώς και στα 
αναπόσπαστα, ως Παραρτήματα «Α - ∆», «Ε», «ΣΤ» και «Ζ» μέρη αυτής (Πίνακες 
Τιμών, Κατακυρωτική Απόφαση, ∆ιακήρυξη και το Πρωτόκολλο Παράδοσης – 
Παραλαβής Εξοπλισμού). 

ΑΡΘΡΟ 4 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1 Η Υπηρεσία ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) ευθύνεται για την έγκαιρη παράδοση των 
εκμεταλλεύσεων του ΘΑΝ. 
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4.2 Η Υπηρεσία (ΝΒΝΕ(ΘΑΝ)) υποχρεούται να παραχωρεί δωρεάν στον 
Ανάδοχο βασικές ευκολίες όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση και αποχέτευση, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

4.3 Η Υπηρεσία (ΝΒΝΕ) υποχρεούται να μην παραχωρήσει σε έτερο ιδιώτη την 
ανάπτυξη άλλου ομοίου καταστήματος μαζικής και γρήγορης εστίασης εντός του 
ΘΑΝ. ∆ικαιούται να εκμεταλλεύεται πρατήρια πληρώματος / κυλικεία εντός του 
ΘΑΝ, τα οποία θα λειτουργούν με δικό του προσωπικό και μέσα. 

4.4 Η Υπηρεσία (ΓΕΝ/Γ4) υποχρεούται να εκδώσει (τη σχετική άδεια ίδρυσης 

του καταστήματος μαζικής και γρήγορης εστίασης, εντός ενός (1) μηνός από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4.5 Η Υπηρεσία (ΝΒΝΕ(ΘΑΝ)) υποχρεούται να υποδείξει στον Ανάδοχο, εντός 
δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, τους ειδικούς 
εκείνους χώρους, διαχωρισμένους ανάλογα με το είδος του κάθε απορρίμματος 
(χώρος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, χώρος μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, κλπ), όπου ο τελευταίος θα υποχρεούται να συγκεντρώνει 
νομίμως τα απορρίμματα του. 

4.6 Η Υπηρεσία (ΝΒΝΕ(ΘΑΝ)) υποχρεούται να προβαίνει στους 
προβλεπόμενους ελέγχους καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4.7 Ανάδοχος υποχρεούται, έως την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου 
έτους 2016, ήτοι την 27η Μαΐου 2016 ή το συντομότερο δυνατό, με δικά του 
έξοδα να αναπτύξει, λειτουργήσει και εκμεταλλευτεί τα υπάρχοντα καταστήματα 
μαζικής και γρήγορης εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – 
ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός της ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), και να 
παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την παρούσα 
σύμβαση με τα αναπόσπαστα, ως Παραρτήματα «Α - ∆», «Ε», «ΣΤ» και «Ζ» μέρη 
αυτής (Πίνακες Τιμών, Κατακυρωτική Απόφαση, ∆ιακήρυξη και το Πρωτόκολλο 
Παράδοσης – Παραλαβής Εξοπλισμού). 

4.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, για καθημερινή συγκέντρωση 
των απορριμμάτων από τα υπάρχοντα καταστήματα μαζικής και γρήγορης 
εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός της ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), στους ειδικά 
διαχωρισμένους ανάλογα με το είδος του κάθε απορρίμματος (χώρος 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, χώρος μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων) 
χώρους, που θα του υποδειχθούν εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
παρούσας από τη ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) 

4.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει, στην Κεντρική ∆ιαχείριση των 

Ειδικών ∆ιαχειρίσεων ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), αντίτιμο λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων 

όπως παρακάτω:  

 

4.9.1 Στο μέσον της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 20η Αυγούστου 

εκάστου έτους κατά 50% του ετήσιου αντιτίμου έτους αναφοράς. 
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4.9.2 Στο τέλος της παραθεριστικής περιόδου, ήτοι έως την 5η Οκτωβρίου 

εκάστου έτους για το υπόλοιπο 50% του ετήσιου αντιτίμου έτους αναφοράς. 
 

4.10 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει καθημερινά όλα τα διατιθέμενα είδη 
σε τιμή σύμφωνα με την υποβαλλόμενη Οικονομική Προσφορά. Οι τιμές των ειδών 
θα παραμένουν σταθερές καθ’ όλο το έτος και θα αναπροσαρμόζονται ετήσια στις 
αρχές κάθε έτους. 

4.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα είδη, που αναγράφονται στα 
Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «∆», παρούσας Σύμβασης, υπό την επίσημη 
ονομασία / ετικέτα της εταιρείας (TRADE MARK). Προς εξασφάλιση των 
αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο υποχρεούται να υποβάλει, στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, ενημερωμένο 
τιμοκατάλογο ειδών πώλησης κάθε μήνα, ανεξάρτητα ακόμα και αν δεν υπάρχει 
διαφοροποίηση από τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο του προηγουμένου μήνα. 

4.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την αισθητική και την καθαριότητα 
του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του (περιβάλλων χώρος, χώρος 
στάθμευσης), να μεριμνά και να εξασφαλίζει με δικές του δαπάνες και έξοδα για τα 
ακόλουθα : 

 -Συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων θέματος. 

 -Συντήρηση του χώρου του καταστήματος. 

 -Έλεγχο, ασφάλεια και πρόληψη πυρκαγιάς. Προς τούτο υποχρεούται να 
προσκομίσει, κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ανάλογο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του καταστήματος. 

4.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει αναρτημένο ενημερωμένο επίσημο 
τιμοκατάλογο, τηρώντας επακριβώς τις διατάξεις του άρθρου 85 του ΦΕΚ Β' 
2044/22-08-2013 (Κανόνες ∆ιακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), με το σύνολο των διατιθεμένων ειδών. 

4.13 Ο Ανάδοχος μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και την 
υπογραφή της σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να εκδώσει τη σχετική άδεια 
λειτουργίας του καταστήματος, από την αρμόδια δημαρχιακή επιτροπή του ∆ήμου 
Μαραθώνα, καθόσον η εν λόγω δραστηριότητα θα εξυπηρετεί λειτουργικές 
ανάγκες δημόσιου κτιρίου, σύμφωνα με ΚΥΑ Νο 10551/23-2-2007 (ΦΕΚ 246Β/26-
2-2007). Προς διευκόλυνση του Ανάδοχου η Υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο 
στη διαδικασία αυτή αλλά μόνο όσον αφορά στην παροχή ή έκδοση 
παραστατικών, βεβαιωτικών ή αδειών που αφορούν, λόγω ειδικών διατάξεων της 
νομοθεσίας το Π.Ν ή ειδικότερα το χώρο του κυλικείου. 

4.14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφαλείας των τροφίμων (HACCP) από 
φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.∆, αναφορικά με τη λειτουργία 
των εκμεταλλεύσεων και με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή, συσκευασία, 
αποθήκευση, συντήρηση σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση και 
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έναρξη λειτουργίας του Κυλικείου, συνολικά σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

4.14 Ο Ανάδοχος δύναται να εγκαταστήσει, εντός του χώρου των 
εκμεταλλεύσεων και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, επιπλέον 
καινούργιο εξοπλισμό.  

4.15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί – επισκευάζει το μηχανολογικό 
εξοπλισμό του κυλικείου που θα του παραχωρηθεί προς χρήση, αλλά και αυτόν 
που τυχόν θα προσφέρει. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα ή παράληψή του, υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτής ή την 
αντικατάσταση του εξοπλισμού, εάν απαιτείται, με καινούργιο, με δαπάνη του. Σε 
περίπτωση φυσιολογικής φθοράς, στο μηχανολογικό εξοπλισμό του ΠΝ η 
αποκατάσταση αυτής ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού βαραίνει το ΠΝ. 

4.16 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε ρύθμιση – βελτίωση 
των χώρων που θα διατεθούν, μόνο κατόπιν εγκρίσεως του ΠΝ. Μετά τη λήξη της 
σύμβασης, οι χώροι που τυχόν θα έχουν διαμορφωθεί, σε περίπτωση που θα του 
ζητηθεί από το ΠΝ θα αποκατασταθούν με δικά του έξοδα στην κατάσταση που 
ήταν προ της έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης. 

4.17 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί πλήρη και απόλυτη καθαριότητα 
στους χώρους που θα του διατεθούν. Επίσης υποχρεούται σε περιοδικό 
ελαιοχρωματισμό των εκμεταλλεύσεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο. Η καθαριότητα 
των χώρων θα ελέγχεται σε καθημερινή βάση από τα Όργανα Υπηρεσίας του ΠΝ. 
Τα υλικά για τον καθαρισμό χώρων, σκευών, κ.τ.λ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Επίσης τα αναλώσιμα υλικά που τοποθετούνται στους πάγκους σερβιρίσματος 
(χαρτοπετσέτες, καλαμάκια  κ.τ.λ.) βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4.18 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να παραδώσει στην 
Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οιονδήποτε 
τρόπο να εργαστεί εντός της Υπηρεσίας καθώς και των μεταφορικών μέσων που 
αυτό θα χρησιμοποιεί για μεταφορά προϊόντων συσκευών και μηχανημάτων, 
προκειμένου να εφοδιασθεί με τις σχετικές άδειες. Όσον αφορά το προσωπικό των 
εκμεταλλεύσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στη ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) 
κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και πλήρη στοιχεία του προσωπικού που θα 
απασχολείται, τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της λειτουργίας του. Σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο προσωπικό του Ανάδοχου αντικαθίσταται, σχετικά 
στοιχεία αντικαταστάτη τους θα διατίθενται εγκαίρως στη ΝΒΝΕ(ΘΑΝ). 

4.19 Με μέριμνα του Ανάδοχου, το προσωπικό θα φέρει ειδική αμφίεση 
(μπλούζες λευκές και ομοιόμορφες) με ένδειξη στο ύψος του δεξιού μέρους του 
στήθους του ονόματος του εργαζόμενου, θα είναι δε ευγενικό και θα δέχεται κάθε 
έλεγχο από τα Όργανα Υπηρεσίας. Επιτρέπεται επί της μπλούζας να φέρεται το 
σήμα της εταιρείας του Ανάδοχου στο ύψος της αριστερής άνω τσέπης. 

4.20 Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

 α. Οι κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων για το 
προσωπικό του. 
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 β. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία για 
το προσωπικό που θα απασχολήσει (εργατικά ατυχήματα, μισθοδοσία, εργατικές 
εισφορές κ.τ.λ.), καθώς και η αντικατάστασή του κατά τις ημέρες αδείας και 
ασθένειάς του. 

 γ. Κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα προκαλέσει το προσωπικό των 
εκμεταλλεύσεων, στις εγκαταστάσεις του ΠΝ. 

4.21 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει άριστη ποιότητα και συντήρηση 
όλων των διατιθεμένων ειδών. 

4.22 Ο Ανάδοχος ευθύνεται και θα τον βαρύνει αποκλειστικά, οποιαδήποτε ζημία 
που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων (κατασκευή, 
εργασίες ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου, μετασκευής κυλικείου, λειτουργία 
αυτού, κλπ) του στο προσωπικό ή το υλικό / εγκαταστάσεις / συσκευές / 
μηχανήματα / μέσα της Υπηρεσίας ή σε προσωπικό τρίτων και που θα προκληθεί 
από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των μηχανημάτων / μέσων / συσκευών / 
εγκαταστάσεων ή τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. 

4.23 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει στα μέλη της επιτροπής «Ελέγχου 
Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» να εισέρχονται σε οποιοδήποτε σημείο του 
χώρου, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, προς παρακολούθηση του έργου του αναδόχου 
αναφορικά με την τήρηση των συμβατικών όρων, με την προϋπόθεση ότι το 
ελεγκτικό έργο των επιτροπών δεν θα εμποδίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
του καταστήματος. 

4.24 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της παρούσας, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, για ποσό που θα καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος (το ύψος του 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού, για το σύνολο των ετών εργολαβίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της παρατάσεως, θα ανέλθει σε επτά χιλιάδες Ευρώ 
(7.000,00 €). Σε κάθε περίπτωση η υπόψη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ο 
Ανάδοχος δέχεται ότι θα του επιστραφεί, εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη ισχύος 
της σύμβασης και αφού έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες μεταξύ των δύο 
μερών. 

4.29 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την υπογραφή της παρούσας, να 
προσκομίσει για κάλυψη ατυχημάτων ή ζημιών του προσωπικού και των μέσων 
που διατίθενται στον Ανάδοχο, αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου διάρκειας 
τριών (3) ετών που θα καλύπτει κάθε σωματική βλάβη μέχρι ύψους 500.000,00 
ΕΥΡΩ και υλική ζημία ύψους 100.000,00 ΕΥΡΩ, που θα προκύψει από 
υπαιτιότητα του προσωπικού ή μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων του, σε 
προσωπικό ή εγκαταστάσεις ή μηχανήματα του ΠΝ, εντός της περιοχής των 
εκμεταλλεύσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής από την ασφαλιστική εταιρεία για 
οποιοδήποτε λόγο του ασφαλιζομένου ποσού, ο Ανάδοχος θα έχει την 
υποχρέωση να την καλύψει / αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και έξοδα. Τα 
ασφαλιστικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

4.30 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην εκχωρήσει τα δικαιώματά και τις 
υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. ∆εν επιτρέπεται η 
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ανάπτυξη περισσότερων του ενός καταστημάτων, με νομική, λογιστική και 
οικονομική αυτοτέλεια εντός του καταστήματος (SHOPS IN A SHOP) 

4.31 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι: 

 -Το ωράριο λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων ορίζεται όπως παρακάτω: 

4.31.1 Ψησταριά: 12:30 έως 00:30.  

 

4.31.2 Ζαχαροπλαστείο: 10:00 έως 00:30. 

 

4.31.3 Πιτσαρία: 10:00 έως 00:30. 

 

4.31.4 Μπαρ: 08:00 έως 23:00. 

 

4.31.5 Μπαρ Παραλίας: 09:00 έως 20:00. 

 

       Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, 

εφόσον τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την 

Υπηρεσία, χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

 
  ∆ιαφοροποίηση του ωραρίου θα γίνεται κατά τις ημέρες επιφυλακής ή 
ασκήσεων με απόφαση της Υπηρεσίας και με ενημέρωση του Ανάδοχου τρεις (3) 
ημέρες πριν. 

  ∆ιαφοροποίηση του ωραρίου ή αριθμού προσωπικού του Ανάδοχου, 
δύναται να γίνει αποδεκτή, κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων 
μερών. 

  Όλα τα είδη, των εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα από της 
έναρξης λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, πλην των μαγειρευτών φαγητών και 
των ειδών πίτσας και βάφλας. 

   Η λειτουργία των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και πλήρης 
όλες τις ημέρες και ώρες (Εργάσιμες και Αργίες). 

  Απαγορεύεται στους χώρους των εκμεταλλεύσεων να υπάρχουν 
εύφλεκτες ύλες, τυχερά παιχνίδια, καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως 
συσκευών που δημιουργούν θόρυβο ή ρύπανση ή και οτιδήποτε αντίκειται στην 
ιδιαιτερότητα του χώρου. 

4.32 Ο ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις το ολόκληρο κατά τις διατάξεις 
περί απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα, για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του 
προσωπικού του. Η Μονάδα δικαιούται να αξιώσει την άμεση απομάκρυνση και 
αντικατάσταση οποιουδήποτε εκ του προσωπικού του αναδόχου, που δεν 
επιδεικνύει κατά την απόλυτη κρίση της την ενδεδειγμένη συμπεριφορά βάσει των 
ανωτέρω κανόνων. 
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4.33 Αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του αναδόχου να δέχεται 
αδιαμαρτύρητα οποιοδήποτε έλεγχο αποσκευών κ.λ.π. κατά την έξοδο τους από 
τους χώρους της Μονάδας. 

4.34. Τον Ανάδοχο επιβαρύνουν: 

4.34.1 Οι κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων. 

4.34.2 Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική Νομοθεσία για το 
προσωπικό που θα απασχολεί (μισθοδοσία, εργατικές εισφορές, εργατικά 
ατυχήματα κλπ), καθώς και η άμεση αντικατάστασή του στις ημέρες άδειας ή 
ασθένειάς του. 

4.34.3 Κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη που θα προκαλέσει το προσωπικό του στις 
εγκαταστάσεις. 

4.35. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την Ελληνική Νομοθεσία και ιδιαίτερα την 
Εργατική Νομοθεσία (μισθοί ασφάλιση ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, 
αποζημιώσεις φόροι, κ.λ.π.) και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των αρμοδίων 
αρχών για την τήρηση αυτών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και ΤΕΑΜ το από αυτόν χρησιμοποιούμενο προσωπικό στο 
Κυλικείο. Άτομα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δεν θα 
έχουν δικαίωμα εργασίας στους χώρους της Μονάδας. Εφόσον του ζητείται, 
εγγράφως από την Μονάδα υποχρεούται να προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία 
που θα αποδεικνύουν την κανονική τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) του απασχολούμενου προσωπικού, 
καθώς και τις καταστάσεις πληρωμών του ΙΚΑ. 

4.36. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως το προσωπικό που χρησιμοποιεί, να είναι 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί υπόκειται στον έλεγχο καταλληλότητας της 
Μονάδας και θα έχει άδεια εισόδου στους χώρους που εισέρχεται. 

4.37. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημίας που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της σύμβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος 
έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ημόσιο και σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια 
μέσα εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΝ που προέρχονται από ποινικές 
ρήτρες. 

4.38 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή 
ζημιάς που θα προκληθεί κατά ή από την εκτέλεση του έργου, στις εγκαταστάσεις, 
στα κινητά υπάρχοντα υλικά και μηχανήματα της Μονάδος, στο προσωπικό του 
ΠΝ και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και στο δικό του προσωπικό που θα 
χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση υλικής ζημιάς, εκτός 
από την υποχρέωση του ανάδοχου για άμεση αποκατάσταση της, η Μονάδα 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο ισόποσο της αξίας της ζημιάς. 
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4.39. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την πρόσληψη του προσωπικού του, να 
γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως, ότι δεν θα έχει ουδεμία εξάρτηση εργασιακή, 
οικονομική ασφαλιστική, κ.λ.π. από την ΠΝ, καθώς και να τηρεί την νόμιμη 
Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ θα είναι αποκλειστικός 
και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί 
στο προσωπικό του. Η Υπηρεσία ουδεμία αστική και ποινική ευθύνη έχει έναντι 
του προσωπικού του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, , να παραδίδει κάθε μήνα κατάσταση με τα «Ζ» 
των εκμεταλλεύσεων για την τήρηση στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, η 
οποία θα υπογράφεται από κοινού από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας. 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι αποδείξεις “Ζ” του αναδόχου, θα ελέγχονται, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, περιοδικώς και δειγματοληπτικά. 

5.4 Οι αποδείξεις “Ζ” του Ανάδοχου, θα ελέγχονται περιοδικώς και όποτε 
κρίνεται σκόπιμο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΝΒΝΕ(ΘΑΝ). 

ΑΡΘΡΟ 6 

6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Η χρονική διάρκεια της εκμετάλλευσης των εκμεταλλεύσεων ορίζεται σε δύο 
(2) χρόνια, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης και με δικαίωμα της Υπηρεσίας να παρατείνει την σύμβαση για ένα (1) 
επιπλέον έτος. 

6.2 Ο υπηρεσία θα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο έως τρεις (3) μήνες μετά τη 
λήξη της παραθεριστικής περιόδου έτους 2017 την παράταση ή μη, της σύμβασης 
για ένα (1) επιπλέον έτος, με απόφαση από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία. 

Άρθρο 7 

7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

7.1. Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται με σύστημα SELF SERVICE. 

7.2. Στις εκμεταλλεύσεις, θα γίνεται χρήση ταμειακής μηχανής υποχρεωτικά για 
όλα τα διατιθέμενα είδη. 

7.3. Οι ταμειακές μηχανές των εγκαταστάσεων που θα χειρίζεται το προσωπικό 
του αναδόχου, θα είναι ιδιοκτησίας του και θα έχουν προηγουμένως ελεγχθεί και 
δηλωθεί στην αρμόδια ∆ΟΥ. 

7.4. Η μη έκδοση ταμειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίμου και 
στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις: 

7.4.1. Πρόστιμο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, χωρίς 
απόδειξη. 
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7.4.2. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δύο (2) 
φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του αναδόχου στην αρμόδια ∆ΟΥ, εκτός εάν 
αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέμπεται αμέσως ο 
υπάλληλος που ενέχεται. 

7.5 Απαγορεύεται στους χώρους των εκμεταλλεύσεων να υπάρχουν εύφλεκτες 
ύλες, τυχερά παιχνίδια, καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που 
δημιουργούν θόρυβο ή ρύπανση ή και οτιδήποτε αντίκειται στην ιδιαιτερότητα του 
χώρου. 

7.6 Η λειτουργία των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι συνεχής και ο 
εφοδιασμός τους σε είδη πλήρης, καθ’ όλο το ωράριο εξυπηρέτησης του 
προσωπικού. 

7.7 Τιμοκατάλογος των πωλουμένων ειδών θα πρέπει να είναι ευανάγνωστος, 
αναρτημένος σε εμφανή σημεία, στο χώρο πώλησης των ειδών, με ευθύνη του 
αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η ποιότητα των πωλούμενων ειδών πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «ΣΤ» της ∆ιακήρυξης. 

7.8 Νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου οφείλει να βρίσκεται καθημερινά ή 
όποτε κληθεί για οποιοδήποτε λόγο στις εγκαταστάσεις του κυλικείου. Ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του αναδόχου της εκμετάλλευσης, θα ορίζεται από το υπάρχον 
προσωπικό του αναδόχου και θα γνωστοποιείται στην Υπηρεσία εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 8 

8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Για την παρακολούθηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας 
σύμβασης, θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

8.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής: Θα είναι τριμελής και θα συγκροτηθεί εγκαίρως με 
μέριμνα ΝΒΝΕ(ΘΑΝ). 

8.1.2 Έργο Επιτροπής: 

 - Με την έναρξη λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων της ΝΒΝΕ(ΘΑΝ), από 
τον ανάδοχο, θα ελέγχει τις τιμές πώλησης των διατιθέμενων από το κατάστημα 
ειδών και θα πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7.2 Παραρτήματος «ΣΤ» της ∆ιακήρυξης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ), παρούσης σύμβασης. 

 - Έλεγχο των τηρουμένων κανόνων ασφαλείας και υγιεινής από τον 
Ανάδοχο. 

8.2 Η ανωτέρω επιτροπή θα συγκαλείται στο τέλος εκάστου μηνός, με μέριμνα 
του Προέδρου με σκοπό: 

 α. Τον έλεγχο καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
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 β. Τη σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, το οποίο θα 
προσυπογράφεται και από τον Εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του καταστήματος 
του Ανάδοχου. 

 γ. Την υποβολή εντός του πρώτου δεκαήμερου του επομένου μηνός, ενός 
(1) αντιτύπου του ανωτέρω πρωτοκόλλου στη ΝΒΝΕ(ΘΑΝ) και ενός (1) αντιτύπου 
στο ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υποπαράγραφο 8.2 β. 

8.3 Ανωτέρω Επιτροπή πέραν των ανωτέρω, δύναται να συγκληθεί 
οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, από τον πρόεδρο της Επιτροπής. 

8.4 Τα μέλη ανωτέρω επιτροπής, θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε 
οποιοδήποτε χώρο ευθύνης του κυλικείου, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, προς 
παρακολούθηση του έργου του αναδόχου αναφορικά με την τήρηση των 
συμβατικών όρων. 

8.5 Παρατηρήσεις των μελών ανωτέρω Επιτροπής θα πρέπει να γίνονται 
δεκτές από τον ανάδοχο στα πλαίσια πάντα του νόμου και των συναλλακτικών 
ηθών. Ρητώς συνομολογείται ότι τυχόν παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις 
της Επιτροπής δεν μειώνουν την ευθύνη του αναδόχου για την άρτια και σύμφωνη 
με τους όρους της παρούσας, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των υπαρχόντων 
καταστημάτων μαζικής και γρήγορης εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) της 
ΝΒΝΕ(ΘΑΝ). Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων, προτάσεις / υποδείξεις του αναδόχου δύνανται να τίθενται 
υπόψη ανωτέρω επιτροπής, οι οποίες εν συνεχεία θα υποβάλλονται αρμοδίως για 
τυχόν περαιτέρω οδηγίες. 

ΑΡΘΡΟ 9 

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

9.1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ανάδοχου προς τις υποχρεώσεις 
σχετικά τόσο με την ανάπτυξη / ενεργοποίηση των εκμεταλλεύσεων όσο και με την 
υλοποίηση της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 18, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/07. 

9.2. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση κατά 
την οποία ο Ανάδοχος στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης παραβιάζει τους 
όρους της κείμενης νομοθεσίας, μετά από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής 
Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία κοινοποιείται και στον Ανάδοχο, 
ο Έχων την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) δύναται να αποφασίζει την επιβολή 
προστίμου, ύστερα από την παροχή γραπτών εξηγήσεων / διευκρινίσεων από τον 
Ανάδοχο, για την εκάστοτε παράβαση. Τα πρόστιμα αυτά, τα οποία δύναται να 
επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά με τις κυρώσεις ανωτέρω παραγράφου 1 
παρόντος άρθρου, θα αποτελούν έσοδο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ). 
Οι λόγοι επιβολής προστίμου καθώς και το ύψος αυτού καθορίζεται παρακάτω : 

9.2.1. Οι λόγοι επιβολής προστίμου καθώς και το ύψος αυτού καθορίζονται 
παρακάτω: 
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  α. Η μη έκδοση ταμειακής απόδειξης. αποτελεί λόγο επιβολής 
προστίμου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται: 

   - Πρόστιμο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε 
χωρίς απόδειξη. 

   - Σε περίπτωση επανάληψης πάνω από δύο (2) φορές, θα γίνεται 
έγγραφη καταγγελία στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. του αναδόχου. 

  β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 

   (1) Επαναλαμβανόμενης έλλειψης βασικών ειδών. 

   (2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών. 

   (3) Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή 
μικροσκοπικής εξέτασης. 

   (4) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη 
συμμόρφωση του αναδόχου. 

   (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος – 
υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και 
διάθεση των υπόψη ειδών. 

   (6) Μη συμμόρφωσης του αναδόχου στις έγγραφες υποδείξεις της 
Μονάδος, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την 
υλοποίηση του έργου. 

   (7) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, 
που δε θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Ασφάλεια των Τροφίμων και για τις οποίες 
έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

επιβάλλεται 

 Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ. 

 Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 2.000,00 Ευρώ. 

 Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 3.000,00 Ευρώ. 

Εάν πάλι ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρμοδίων Οργάνων 
της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζονται αναλυτικά από το Νόμο 
2286/95 « Περί προμηθειών ∆ημοσίου», η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

  γ. Σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου αναμονής  με αποτέλεσμα τη 
μη εξυπηρέτηση του προσωπικού του ΠΝ, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο: 
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 Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ. 

 Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 2.000,00 Ευρώ. 

 Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 3.000,00 Ευρώ. 

Εάν πάλι ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των αρμοδίων Οργάνων 
της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 
ορίζονται αναλυτικά από το Νόμο 2286/95 «Περί προμηθειών ∆ημοσίου», η δε 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

  δ. Ασυνέπεια εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της 
Υπηρεσίας. Επιβολή προστίμου ποσού ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του 
ποσού της οικονομικής υποχρέωσης του Ανάδοχου. Σε επανάληψη της ίδιας 
παράβασης ο Ανάδοχος, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 
ορίζονται αναλυτικά από το Νόμο 2286/95 «Περί προμηθειών ∆ημοσίου», η δε 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

9.3 Η επιβολή των προστίμων και η κήρυξη του Ανάδοχου ως εκπτώτου θα 
γίνεται με απόφαση του έχοντος την Οικονομική εξουσία, κατόπιν εισηγήσεως της 
Υπηρεσίας, οι δε αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές αμετάκλητες και άμεσα 
εκτελεστές. 

9.4 Ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ Μ.Τ.Ν, εάν αυτός επιθυμεί να λυθεί η σύμβαση για 
διάφορους λόγους εκτός από λόγους ανωτέρας βίας πριν να εκπνεύσει η χρονική 
διάρκειά της, ενημερώνοντας έξι (6) μήνες ενωρίτερα την Υπηρεσία. 

9.5 Ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν κυρώσεων, το ΠΝ, δικαιούται να 
καταλογίσει με απόφαση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ), στον 
Ανάδοχο τυχόν περαιτέρω ζημία της Υπηρεσίας από οποιαδήποτε αιτία, 
συνδεόμενη με την παράβαση αυτού (π.χ. αποζημιώσεις τρίτων κ.λ.π.) και κάθε 
άλλη ζημία που έχει υποστεί αυτό ή μέλος του προσωπικού του από παράνομη ή 
αντισυμβατική εκτέλεση της εργολαβίας ή λειτουργίας του καταστήματος. 

9.6 Ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν κυρώσεων, το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.), 
δικαιούται να καταλογίσει με απόφαση του ΕΟΕ, στον Ανάδοχο τυχόν περαιτέρω 
ζημία της Υπηρεσίας από οποιαδήποτε αιτία, συνδεόμενη με την παράβαση αυτού 
(π.χ. αποζημιώσεις τρίτων κ.λ.π.) και κάθε άλλη ζημία που έχει υποστεί αυτό ή 
μέλος του προσωπικού του από παράνομη ή αντισυμβατική εκτέλεση της 
εκμετάλλευσης ή λειτουργίας του καταστήματος. 

9.7 Το Πολεμικό Ναυτικό έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ομαλή εκτέλεση της 
σύμβασης και τη σύννομη άσκηση της εκμετάλλευσης με επιτόπιο έλεγχο ή με 
πρόσκληση του Ανάδοχου για παροχή διευκρινίσεων. 

9.8 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση, όταν: 

  α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας. 

  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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ΑΡΘΡΟ 10 

10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1 Ως περιστατικά ανωτέρας βίας συμφωνείται να θεωρούνται, για τους 
σκοπούς της Συμβάσεως όλα τα περιστατικά, τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση 
των εργασιών και ξεφεύγουν κατά εύλογη κρίση από τον έλεγχο του Ανάδοχου ή 
της Υπηρεσίας, τα οποία ήταν αδύνατον να προβλεφθούν ή προληφθούν παρ' όλη 
την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και σωστά σκεπτόμενος 
Εργολάβος προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την 
Σύμβαση. 

 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 - Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται στη διακοπή των εργασιών 
του καταστήματος του Ανάδοχου. 

 - Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. 

 - Πλημμύρα. 

 - Σεισμός. 

 - Πόλεμος. 

 - ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων 
που έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

 - Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 

 - Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

10.2 Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως από τον 
Ανάδοχο στην Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εκδήλωσης του γεγονότος και εφ’ 
όσον αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, να βεβαιωθούν από την αρμόδια αρχή του 
Ελληνικού ∆ημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 11 

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11.1 Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό ……………………… Εγγυητική 
επιστολή της Τράπεζας ……………………………… ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (€ 
7.000,00) για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως, απεριορίστου χρόνου διάρκειας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

12. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ (ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΝ) 
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12.1 Οι σχέσεις μεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας και οι ενέργειες αυτών 
σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, πρέπει να διέπονται από πνεύμα καλής πίστης 
και αρμονικής συνεργασίας. 

12.2 Η παρούσα υπάγεται στους κανόνες του Ελληνικού ∆ικαίου και ειδικότερα 
στις διατάξεις των Ν.2286/95, 2362/95 και τις τροποποιήσεις αυτών, το Π.∆. 
118/07, καθώς και των Νόμων και Π.∆. που αναφέρονται στο κύριο σώμα και στα 
Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ» παρούσας. 

12.3 Οι διαφορές που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης θα 
επιλύονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για 
την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

12.4 Τυχόν προσφυγή του αναδόχου σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο και 
στα Ελληνικά ∆ικαστήρια, δεν παρέχει σ’ αυτόν το δικαίωμα διακοπής των 
υποχρεώσεων του για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση. 

12.5 Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση απόρριψης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, οι διαφορές θα επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.∆. 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 13 

13. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

13.1 Η λύση της Συμβάσεως μπορεί να επέλθει μόνο στην περίπτωση που 
συντρέχουν σοβαρότατοι λόγοι (μη τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών 
διατάξεων, μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας κλπ) προς τούτο και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από την σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

13.2 Το ΠΝ θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση, μερικώς ή 
ολικώς με έγγραφη προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών στην ανάδοχο εταιρεία, σε 
κάθε μια από τις κατωτέρω αιτίες, εφόσον οφείλονται αποδεδειγμένα σε 
υπαιτιότητά της: 

 - Εάν ο Ανάδοχος κηρύξει πτώχευση, γίνει αφερέγγυος, ή τεθεί με 
δικαστική απόφαση σε εκκαθάριση ή υπό την διαχείριση των πιστωτών του. 

 - Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης 
αυτής και συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υποπαράγραφο 9.1. 

 - Εάν ο Ανάδοχος διαλυθεί ή συγχωνευθεί με τρίτους ιδρύοντας νέο 
νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το νέο νομικό πρόσωπο 
αρνείται να αναλάβει να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης υπό τους όρους της 
παρούσης σύμβασης. 

 - Εάν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει εγκαίρως το όλο έργο στον 
προβλεπόμενο από την παρούσα χρόνο για τους ακόλουθους λόγους: 

 - Λόγοι που δεν αποδίδονται σε Ανωτέρα Βία. 

 - Αθέτηση των υποχρεώσεων του Ανάδοχου. 
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 - Η παράδοση του έργου και η έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης 
καθυστερεί λόγω περιστατικού «Ανωτέρας Βίας», η διάρκεια του οποίου 
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

13.3 Εάν η λύση της Συμβάσεως γίνει για οποιονδήποτε λόγο μη οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, τότε ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Υπηρεσία κάθε 
ποσό που οφείλεται σ' αυτήν, για όλες της προσφερθείσες από αυτόν υπηρεσίες, 
καθώς και για όλες τις κατ' εύλογο κρίση δαπάνες στις οποίες η Υπηρεσία 
υπεβλήθη μέχρι την ημερομηνία λύσης της Συμβάσεως. Σε περίπτωση, που 
υπαίτιος για την εν λόγω λύση είναι η Υπηρεσία, τότε θα έχουν εφαρμογή οι όροι 
της παρούσης Συμβάσεως καθώς και τα οριζόμενα από τη σχετική Ελληνική 
Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 14 

14. ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 

14.1 Κάθε διαφωνία ή διαφορά, τυχόν αναφερόμενη σε σχέση με την ερμηνεία ή 
την εκτέλεση της Συμβάσεως, κατά τη διάρκεια ισχύος της, μέχρι της 
εκκαθαρίσεως της, πρέπει να επιδιώκεται η φιλική επίλυση. 

14.2 Κάθε απαίτηση ενός εκ των συμβαλλομένων πρέπει να υποβάλλεται στον 
αντισυμβαλλόμενο το συντομότερο δυνατό, από την ημερομηνία επέλευσης των 
γεγονότων, που τεκμηριώνουν την απαίτηση, ώστε ο αντισυμβαλλόμενος. να 
μπορέσει να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες η απαίτηση δημιουργήθηκε. 

14.3 Σε περίπτωση, που οι πιο πάνω διαφωνίες και διαφορές δεν θα 
διευθετηθούν με φιλικό διακανονισμό, τότε οποιοδήποτε των Συμβαλλομένων 
μερών μπορεί να φέρει τις απαιτήσεις του για διακανονισμό ενώπιον των 
αρμοδίων ∆ικαστηρίων. 

ΑΡΘΡΟ 15 

15. ΛΗΞΗ 

15.1 Η λήξη της Συμβάσεως επέρχεται όταν οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του 
Ανάδοχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση έχουν εκπληρωθεί, έχει 
καταβληθεί από αυτόν το συνολικό συμβατικό τίμημα και δεν υπάρχει καμία 
διαφορά, που να εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων ∆ικαστηρίων. 

15.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

15.2.1.Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
Επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

15.2.2 . Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

16. ΓΕΝΙΚΑ 

16.1. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

16.2 Για την πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε 
δύο (2) όμοια αντίγραφα, από τα οποία ένα (1) έλαβε το ΓΕΝ/Ε2 και  ένα (1) έλαβε 
ο Ανάδοχος. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα 
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη, ως ακολούθως: 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ   (ΟΝΟΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ/Ε2-IΙ: ……. / 2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ – ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ    

ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ANEY ΦΠΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

7 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 

ΓΛΥΚΑ 

10 ΚΑΤΑΪΦΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

11 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

12 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

13 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ Ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  

14 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

15 ΜΙΛΦΕΪΓ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

ΜΠΥΡΕΣ- ΟΥΖΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ 

16 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ml 

17 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΑΛΟ 500ml 

18 ΟΥΖΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200ml  

19 ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ 200ml 

ΤΟΣΤ 

20 ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  

21 ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 210 ΓΡ 

22 ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ 
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ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ 

23 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ 

24 ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ΓΡ 

ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ 

25 ΤΥΡΟΠΙΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ΓΡ  

26 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΓΡ  

27 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΓΡ  

ΡΟΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΦΕ∆ΕΣ 

28 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ CAPPUCCINO ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 

29 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ CAPPUCCINO ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

30 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ESPRESSO ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 120 ml 

31 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ESPRESSO ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 

32 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 120 ml 

33 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 

34 
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 

120 ml 
  

35 
ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΥ NESCAFE ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 

230 ml 
  

36 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΝΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 

37 ΚΑΦΕΣ ΖΕΣΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

38 ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΦΡΑΠΕ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml 

39 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO CAPPUCCINO (REGULAR Η΄ DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml  

40 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO CAPPUCCINO (REGULAR Η΄ DECAFEINE) ∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml  

41 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO ESPRESSO (REGULAR Η΄ DECAFEINE) ΜΟΝΟΣ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml  

42 
ΚΑΦΕΣ ΚΡΥΟΣ FREDDO ESPRESSO (REGULAR Η΄ DECAFEINE)∆ΙΠΛΟΣ ΣΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ 350 ml  

43 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΖΕΣΤΗ Η΄ ΚΡΥΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ 230 ml 

ΠΑΓΩΤΑ 

44 ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΣΚΟΝΗ) ΣΕ ΧΩΝΑΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100gr  

45 ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΣΚΟΝΗ) ΣΕ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100gr  

 

Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 
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τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα ροφήματα προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία κεντρικού 

μπαρ, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι. 

3. Όλα τα ροφήματα προς κατανάλωση στην παραλία, να διατίθενται μόνο σε 

πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια για λόγους ασφαλείας λουομένων και να είναι 

κατάλληλα για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και την κείμενη νομοθεσία. 

4. Τα κρύα ροφήματα θα διατίθενται σε πλαστικό διάφανο ποτήρι με πλαστικό 

καπάκι ενώ τα ζεστά ροφήματα θα διατίθενται σε χάρτινο ποτήρι με πλαστικό 

καπάκι. 

5. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 

τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 

νομοθεσία. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 

δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

7. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 

βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

8. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 

(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 

χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 

Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ/Ε2-IΙ: ……. / 2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ANEY ΦΠΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

6 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

7 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΦΑΓΗΤΑ (ΚΡΕΑΤΙΚΑ) 

10 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 360 ΓΡ 

11 ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 390 ΓΡ 

12 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 220 ΓΡ 

13 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400 ΓΡ 

14 ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 250 ΓΡ 

15 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΕΜΠΑΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 160 ΓΡ 

16 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 140 ΓΡ 

17 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΜΠΕΪΚΟΝ ΤΕΜ 150 ΓΡ (ΚΡΕΑΣ) 

18 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 ΓΡ 

ΜΠΥΡΕΣ 

19 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330ml 

20 ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΑΛΟ 500ml 

21 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΙΚΡΟ ΠΟΤΗΡΙ 200ml 

22 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΗΡΙ 500ml 

ΣΑΛΑΤΕΣ 
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23 ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 350 ΓΡ 

24 ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 350 ΓΡ 

25 ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ 

26 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΠΟΠ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 ΓΡ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ 

27 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΓΡ 

28 ΑΡΤΙ∆ΙΟ ΦΡΕΣΚΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΓΡ 

ΚΡΑΣΙΑ 

29 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΡΟΖΕ (500 ml) 

30 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ ΛΕΥΚΟ (1000 ml) 

Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 

τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα ποτά και τα τρόφιμα προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία 

ψησταριάς, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πήλινα πιάτα και μεταλλικά 

μαχαιροπήρουνα και κουτάλια . 

3. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 

τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 

νομοθεσία. 

4. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 

δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

5. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 

βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 

(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 

χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 

Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ/Ε2-IΙ: ……. / 2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ANEY ΦΠΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

6 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

330 ml 

7 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

ΚΟΥΤΙ 330 ml 

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 

ΓΛΥΚΑ 

10 ΚΑΤΑΪΦΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

11 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

12 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

13 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ Ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  

14 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

15 ΜΙΛΦΕΪΓ ΑΤΟΜΙΚΟ 120 ΓΡ 

ΚΡΕΠΑ-ΒΑΦΛΑ 

16 ΒΑΦΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ  

17 ΚΡΕΠΑ ΑΛΜΥΡΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ 

18 ΚΡΕΠΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΓΡ 
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Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 

τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα τρόφιμα και ποτά προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία 

ζαχαροπλαστείου, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πήλινα πιάτα και μεταλλικά 

μαχαιροπήρουνα και κουτάλια . 

3. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 

τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 

νομοθεσία. 

4. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 

δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

5. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 

βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 

(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 

χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 

Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ/Ε2-IΙ: ……. / 2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η 

ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΘΑΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  

ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ANEY ΦΠΑ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

1 ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ml 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΚΟΥΤΙ 330ml 

3 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT ΚΟΥΤΙ 330ml 

4 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA (ΑΝΕΥ ΖΑΧΑΡΗΣ) ΚΟΥΤΙ 330ml 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

6 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 330 

ml  

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 

330 ml  

8 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΜΟΝΙΤΑ ΚΟΥΤΙ 330 ml 

9 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟ∆Α ΚΟΥΤΙ 330 ml 

ΜΠΥΡΕΣ 

10 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΙΚΡΟ ΠΟΤΗΡΙ 200ml 

11 ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΗΡΙ 500ml 

ΤΟΣΤ- ΠΙΤΣΑ 

12 
ΤΟΣΤ ΨΗΜΕΝΟ Ή ΑΨΗΤΟ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΓΡ  

13 
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΖΑΜΠΟΝ ΤΥΡΙ ΨΗΜΕΝΟ Ή ΑΨΗΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

210 ΓΡ  

14 ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ (8 ΜΕΡΙ∆ΩΝ) 

15 ΠΙΤΣΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΙΚΡΗ (4 ΜΕΡΙ∆ΩΝ) 

16 ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 ΓΡ 
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Σημειώσεις: 

1. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέων είδη, εφόσον 

τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 

χωρίς οι τιμές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

2. Όλα τα τρόφιμα και ποτά προς κατανάλωση στην κοινή τραπεζαρία 

πιτσαρίας, να διατίθενται σε γυάλινο ποτήρι, πήλινα πιάτα και μεταλλικά 

μαχαιροπήρουνα και κουτάλια . 

3. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση 

τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη 

νομοθεσία. 

4. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες (πλαστικά ή χάρτινα ποτήρια, πλαστικά 

καπάκια ποτηριών, καλαμάκια, χαρτοπετσέτες κα) βαρύνουν τον προμηθευτή και 

δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

5. Όλα τα συνοδευτικά τύπου σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κα) 

βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τελική τιμή πώλησης ειδών. 

6. Όλες οι αναλώσιμες συσκευασίες διάθεσης ειδών/φαγητών σε πακέτο 

(αλουμινένια πιάτα με καπάκι, πλαστικά μαχαιροπήρουνα/ κουτάλια, 

χαρτοπετσέτες κα) να είναι κατάλληλες για διάθεση τροφίμων σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Αντωνόπουλος ΠΝ 

Τμηματάρχης Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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