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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

κε ηίηιν: 

«ΙΣΙΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ (Κ.Η.) ΣΟΤ 

ΚΔΔΛΠΝΟ» 

 

ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο: 

« ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN 

DOORS»  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 14: 

«Δδξαίσζε ηεο Μεηαξξύζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο. 

Αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο 

Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δμόδνπ»  
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ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ 

  ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ  (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.)           Μαξνύζη,31/07/2013 

                                                Αξ. Πξση.: 3485 
        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ  

Ξιεξνθνξίεο: Ρ. Εαθπλζηλφο 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 

Ρειέθσλν:2105212890 

Fax: 2105212831 

 

ΘΔΜΑ: Αλνηθηόο Σαθηηθόο κεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ «ίηηζε 
Χθεινπκέλσλ ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο (Κ.Η.) ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ» ζην πιαίζην 
ηεο Πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 
ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS»  

  
Θξηηήξην  

θαηαθχξσζεο 
Ζκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ζηνλ 
Ζκεξήζην ηχπν 

Ζκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ζην 

ΦΔΘ 

Η ρακειόηεξε 
πξνζθνξά 

01/08/2013 02/08/2013 

Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ: 96.000 Δπξώ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (Ξξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ 78.048,78 Δπξψ). 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. 

ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 
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1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 

ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

1.11 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2004/18/ΔΘ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005 

1.12 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 

1.13 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.14 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 

1.15 Ρε κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Θσδηθφο 

CCI 2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

1.16 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.17 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. & Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 
1.18 Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013» ζηελ 
«Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ΄ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΘ Β 1694/17-08-2009). 

1.19 Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 15694/30-07-2013 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο ηνκέα 
πγείαο θαη θνηλ. Αιιειεγγχεο ζρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ 
δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 «Πίηηζε σθεινπκέλσλ» 
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2. Ρηο απνθάζεηο: 
 

2.1  Ρελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΔΛΡΟΝ 

ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ 

ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ-Open Doors» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαηά ηελ 2ε 

Ππλεδξίαζε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

2.2    Ρε κε αξ. πξση. 62/16-01-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ 
ΠΔ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ – OPEN DOORS» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ 
Γειηίν Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε 
ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Α’ βάζκηαο 
Φξνληίδαο γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ 
Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007 – 2013» 

2.3  Ρε κε αξ. πξση. νηθ 18795/29-12-2011 πξφηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη 
Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε 
ηίηιν «ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ 
ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ» 

2.4 Ρελ κε αξηζκ. 14 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο & 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα  Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013, κε αξηζκ. πξση 2149/ΔΞΑΛΑΓ ΔΠΞΑ  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

1. Αλνηθηφ ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ηίηιν «ΠΗΡΗΠΖ ΥΦΔΙΝΚΔΛΥΛ ΡΝ 
ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ (Θ.Ζ.) ΡΝ ΘΔΔΙΞΛΝ» ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ 
ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ – OPEN DOORS», πξνυπνινγηζκνχ ελελήληα έμη ρηιηάδσλ επξψ 
(96.000,00 επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, µε έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηµή, γηα ηελ 
αλάδεημε µεηνδφηε ζίηηζεο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ 
ΘΔΔΙΞΛΝ, εθ ησλ νπνίσλ ν κέζνο αξηζµφο αηφµσλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 50 
άηνµα εκεξεζίσο (ρσξίο απαίηεζε λα είλαη ηα ίδηα πξφζσπα θάζε εκέξα), ν δε 
ρξφλνο ζίηηζεο είλαη γηα δχν έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο. 

2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. 

3. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

           ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΑ     ΥΟΑ 

Ζ έδξα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, Αγξάθσλ 
3-5 – Ρ.Θ. 15123- Καξνχζη 

  17/09/2013   Ρξίηε  12:00 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

4. Αληηθείµελν ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο απνηειεί ε αλάδεημε µεηνδφηε ζίηηζεο ησλ 
σθεινπκέλσλ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχβαζεο θαη γηα δχν έηε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ 
ζχκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη Γηνηθεηηθέο 
εληνιέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε Πχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο 
ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε ιχζεο, 



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 5 απφ 50 

πηψρεπζεο ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ ή 
ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο εηο βάξνο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γηα 
θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, ν Αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.. 

5. ∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ: 

α. Όια ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα, εµεδαπά ή αιινδαπά  

β. Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά  

γ. Ππλεηαηξηζµνί 

πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

6. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηόλ είθνζη 
(120) εµέξεο απφ ηελ επφµελε ηεο εµέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ. 

7. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγύεζε 
ζπκκεηνρήο, Ρξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχµαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ήηνη 4.800,00 επξώ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

8. Ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα 
θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ, θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχµβαζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

9. Ζ θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Όιεο νη 
πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε 
ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

10. Ρα θαγεηά, πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Θέληξν Ζκέξαο θαη δηάζεζήο ηνπο ζηνπο 
σθεινχκελνπο, ζα ζπζθεπάδνληαη αλά µεξίδα µε πιηθά θαηάιιεια ζχµθσλα µε ηνλ 
θψδηθα ηξνθίµσλ θαη πνηψλ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ ραξηνπεηζέηεο θαη ζα 
κεηαθέξνληαη ζην ρψξν παξαµνλήο ησλ σθεινπκέλσλ θάζε κέξα ην πξσί ζε 
ζαθνχιεο κεηαθνξάο.  

11. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

ΚΔΟΝΠ Α’ : «ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ»  

ΚΔΟΝΠ Β’ : «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ»   

«ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ»  

12. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

             Θαζεγήηξηα Ρ. Θξεκαζηηλνχ  



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 6 απφ 50 

 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ  «ΠΗΡΗΠΖ ΥΦΔΙΝΚΔΛΥΛ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ 

(Θ.Ζ.) ΡΝ ΘΔΔΙΞΛΝ» ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο: 

«ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΑΠ ΔΘΓΗΓΝΚΔΛΥΛ 

ΑΡΝΚΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΚΥΛ ΞΝ ΑΛΖΘΝΛ ΠΔ ΔΞΑΘΔΗΠ 

ΝΚΑΓΔΠ – OPEN DOORS» 

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Πχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ 
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ Αλνηθηφο ηαθηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζε Δπξψ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 96.000 Δπξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 23%. Ξξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΞΑ: 78.048,78 Δπξψ. 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-

2013 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε  

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ 
ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΟΥΛ ΡΖΠ 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

09/09/2013 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

16/09/2013 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Αγξάθσλ 3-5, 151 23 

Καξνχζη 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΥΟΑ 
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

17/09/2013, ψξα 12:00 
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1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, ζην εμήο ε αλαζέηνπζα αξρή, 

πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

ελελήληα έμη ρηιηάδσλ επξώ (96.000€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 23%, γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΙΣΙΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ (Κ.Η.) 

ΣΟΤ ΚΔΔΛΠΝΟ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ 

ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ 

ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

Ρν έξγν εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα: Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

2007-2013, Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 14: «Δδξαίσζε ηεο Κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο 

Γεκφζηαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμφδνπ».  

Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

αλαδόρνπ πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» ηεο παξνύζεο. 

1.2 ΟΡΙΜΟΙ 

Αλαζέηνπζα αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Αγξάθσλ 3-5– 

Ρ.Θ. 15123 ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ 

απηφ.  

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, σο αλσηέξσ. 

Αξκόδηνο ππεξεζίαο δηελέξγεηαο 

Ν θνο Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο  πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 210-5212830 Fax: 210-5212831 , φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

09:00-15:00. 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί φξνη, ην Κέξνο Β: 

Δηδηθνί φξνη – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη ηα παξαξηήκαηα Η θαη II. 

Έξγν  

Ζ ζίηηζε σθεινπκέλσλ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (Θ.Ζ.) ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζεο. 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ  

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 
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Πξνζθέξσλ 

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξόζσπνο 

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν  εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο.  

Αληίθιεηνο 

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα. 

Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ε 

νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

δηαθεξπζζφκελνπ έξγνπ.  

πκβαηηθό Σίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν.  

Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο 

Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη 

ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ. 
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1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

1.3.1. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  

Ν δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ. 

1.3.2. ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07). 

1.4 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΑΡΟΥΗ 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο απφ ηα 

γξαθεία ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, Αγξάθσλ 3-5 – Ρ.Θ. 15123  

Καξνχζη, θαζεκεξηλά, 09:00-15:00.  

Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ 

αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ 

ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο, λέν πιήξεο 

αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε 

πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεηαη 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο 

Λνζεκάησλ (www.keelpno.gr).  

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο, απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο, 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 09/09/2013. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα δψζεη έγθαηξα, πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δηεπθξηλίζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ εγγξάθσο εληφο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηαζηήκαηνο. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

εθηφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ εμεηάδνληαη. 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε  φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο 

δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

http://www.keelpno.gr/
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1.5 ΥΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη 

Αηηηθήο. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ ελ ιφγσ πξνζεζκία, δελ απνζθξαγίδνληαη 

αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ 

πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε ζηηο 17/09/2013  θαη ψξα 12:00. 

 

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ 

θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ 

αλάζεζε έξγνπ, (παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 

ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 

2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.  

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

2.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

2.2.1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ 

ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Νη πξνζθέξνληεο, νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

I. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 6.2.1 ηεο παξνχζαο  

II. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία:  

1.  Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα : 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 

ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ  Ππκβνπιίνπ (EE 

L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  

27.11.1995, ζει. 48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  Ππκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   

ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   

28.6.1991,  ζει. 77   Νδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Νδεγία   

2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξεσθνπίαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη  λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ελ ιφγσ ππεχζπλε 

δήισζε ππνβάιινπλ : 

 νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ, Δ.Δ ή Δ.Ξ.Δ. 

 ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ  Πχκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη Α.Δ.  

 Ν Ξξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο.  

 ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ  νη λφκηκνη  εθπξφζσπνη  ηνπ. 

 

IΙI. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία:  

1.  Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο : 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. (Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε ή  ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία) 

- δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. (Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππν 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία) 
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- είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.  

- είλαη ελήκεξνη  σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο.(Γηεπθξίληζε: Πηελ ππεχζπλε δήισζε λα αλαθέξεηαη ην νηθείν 

επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο). (Ρα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

επηκειεηεξίνπ ή  ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο). 

- δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, 

φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ  ηεινχλ ζε 

απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Αλάπηπμεο. 

- Ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (κφλν γηα ζπλεηαηξηζκνχο). 

3. Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε, 

θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.1  ηεο 

παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2. 

Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

 

IV. Σα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο,  

Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί 

κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

V. Σα  λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο,  φπσο ην Φ.Δ.Θ. 

ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. θαη  Δ.Ξ.Δ.),  

επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή  απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  θαη  

ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  (γηα Ν.Δ θαη  Δ.Δ.)  Πηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  

ηα  νπνία  πξέπεη  λα  πξνθχπηνπλ  ν  Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ, ηα  

ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ  ην θαηαζηαηηθφ  αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε/ θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ II έσο θαη V γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε/θνηλνπξαμία, απαηηείηαη λα 

θαηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά  καδί κε ηελ πξνζθνξά: 

Α.  Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα ζπζηήλεηαη ε έλσζε/ θνηλνπξαμία  

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ 

αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο,  

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο (leader) 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Β. Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε/ θνηλνπξαμία θαη 

ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

1. Ζ έλσζε/ θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά.  

2. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ ζηελ έλσζε/ 

θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο έλσζεο/ 

θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο 

Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηφηε εάλ νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο/ 

θνηλνπξαμίαο, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΡΖ κε πξνζφληα 

αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΡΖΠ σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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VI. Αλαγθαία θαη ππνρξεσηηθά επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά: 

 Λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία, γηα ηελ 
παξαζθεπή, δηάζεζε θαη ηππνπνίεζε θαγεηψλ θαη εδεζκάησλ 

 Ξξσηφηππε ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ (ISO 22000:2005 ή 

ηζνδχλακν). 

 πεχζπλε δήισζε θαηά ηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα δειψλεη φηη: 

i. ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία αλήθεη ή ηελ νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ πξνκεζεπηή 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

ii. Δγγπάηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο ηελ πξνζθεξφµελε 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο 

θαη ηελ πγηεηλή ηνπο αζθάιεηα θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζεκεξηλά δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζηνλ 

ρψξν ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο. 

iii. Ρα είδε πνπ παξαδίδνληαη βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπµθσλία µε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο 

iv. Φέξεη ηελ επζχλε ηεο δηαλνµήο ηνπ θαγεηνχ ζηνλ  ρψξν ηνπ Θέληξνπ 

Ζκέξαο. 

v. Φέξεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίµσλ. 

 

2.2.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 

2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα  έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ  παξάγξαθν 2.2.2.1.  

Ν πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο,  παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπ  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ν πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δπλαηφ: 
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α. λα ππνβιεζεί ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ θαη κέρξη ηελ ψξα πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, 

είηε 

β. λα απνζηαιεί ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεί 

κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ. Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ ππεξεζία 

δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε  «Λα κελ 

αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 

Πηνλ πξναλαθεξφκελν θάθειν  πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

- «ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΝ ΠΡΑΓΗΝ 

ΡΖΠ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ». 

- Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

- Ρν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ 

- Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 

- Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ζ ππεξεζία δηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ 

άθημε ηνπ θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. 

Ν θάθεινο  πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε 

έγθαηξα ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη 

απνζθξαγηζζεί.  

2.2.2.1 Γηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο  

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 

ζει. 2).  
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 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

ε)πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη 

δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 

δ.  Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, θαη δ’ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  
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β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο 

ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 

απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  
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4. Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ 

παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β’, γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. 

Α ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη 

δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφµελε ηεο εµέξαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζµνχ. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε 120 

εκεξψλ. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 
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Νη πνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή 

κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 

απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

 Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 

 Θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα. 

3.2 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη 

ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη 

φκσο ζαθψο, ηφζν ζηελ Ρερληθή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα 

δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

3.3 ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ έξγνπ.  

3.4 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ζε δπν αληίγξαθα. Πε έλα 

απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν. Ρν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε  

αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 

2. Πην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηo δηαγσληζκφ. 

2.3. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

3. Κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά  

κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ηεο πξνζθνξάο, (πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), θαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 

ζηνλ εληαίν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ). 
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3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), φπσο 

απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ 

ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Ρν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα 

ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

3.3. TA OIKONOMIKA ΠΡΝΗΣΔΗΑ (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), φπσο απηά 

απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, επί πνηλή απνξξίςεσο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ εληαίν 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». Νη πίλαθεο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή 

DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο. 

3.4. Νη θάθεινη ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ. 

3.5. Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 

ζπλαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε  «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα». Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα  ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα,  κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

5. Ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε 

ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Ξαξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά 

πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.  

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε 

ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Νη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα 

ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Ξξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

επηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε 

ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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9. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε 

ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλνλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε 

ελψπηφλ ηνπ είηε  χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

10. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

3.5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

3.5.1 ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ν Φάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απφξξηςεο, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.1 ηεο παξνχζεο. 

3.5.2 ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ν θάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, βάζεη ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηνπ Κέξνπο Β’ «Δηδηθνί φξνη – 

Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο» ηεο δηαθήξπμεο.  

3.5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ν θάθεινο "ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΟΥ, 
ρσξίο ΦΞΑ θαη κε ΦΞΑ.  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεη: 

i) Ρελ ζπλνιηθή θαη’ απνθνπή ακνηβή ζε ΔΟΥ 
ii) Ρνλ αλαινγνχληα Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) 
iii) Ρελ ζπλνιηθή θαη’ απνθνπή ακνηβή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

Ρελ αλαθνξά φηη ζηελ αλσηέξσ ακνηβή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ακνηβέο πξνζσπηθνχ, εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θιπ.). 

3.6 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

1. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα εθθξάδνληαη ζε 

Δπξψ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΟΥ 

πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ 
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ΦΞΑ.  Ν ΦΞΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  

3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΟΥ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο 

ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο 

ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα 

θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

4. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 

ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. πεξεζία ή πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ή 

αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

5. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα 

είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή 

δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο ή 

ππεξεζίαο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

8. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 

ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

9. Ζ ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ΦΞΑ, ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

10. Ξξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

απνξξίπηνληαη.  

3.7 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 

α. λα ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, ΡΘ 15123 

Καξνχζη, ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε 

β. λα απνζηέιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ 
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ 
ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε 

ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. 
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Ξξνζθνξέο πνπ πξσηνθνιινχληαη κεηά ηελ νξηζκέλε θαηά ην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ εκεξνκελία απηή 
απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο φπνπ 
γίλεηαη θαη ρξνλνζήκαλζε. 

Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε Ξξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. 

Νη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ 

έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο 

ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

4.1 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία 

ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη θάθεινη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο 

πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ 

εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο  θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 
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4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα 

θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

4.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο.  

4.2.2 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ 

ππεξεζία δηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο. 

4.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

ζα γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα 

ζηαιεί κε θαμ ή ηειεγξάθεκα ή ηειενκνηνηππία ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε πίλαθα θαηάηαμεο, 

θαηά αχμνπζα ζεηξά. Ξξνζσξηλφο κεηνδφηεο θεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή. Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο 

ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 
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4.2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

– ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 

2672/1998 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα  έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν  2.2.2.1. Ν θάθεινο ππνβάιιεηαη κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 

απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ πξναλαθεξφκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή 

φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαηά θχιιν. Όζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.  

Ζ επηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε.  

Ζ επηηξνπή, δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία απνθαίλεηαη 

ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή 

ηεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.1, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε πξνζθνξά. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο 

δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 

ακέζσο ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, 

ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε 

δήισζε ησλ πεξηπηψζεσλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 

πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 

θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.2.1 θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  

 

4.3  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ξξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο : 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 ηνπ Κέξνπο Α ηεο 

παξνχζαο. 
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2. Κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.1.  

3. Ξξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

4. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 

5. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

6. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

7. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

8. Ξξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

9. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

5. ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 5.1 ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

5.1.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε ε νπνία 

ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθχξσζεο.  

Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, 

δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ ζχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο, ν 

αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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Πε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ 

ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

ζπκκεηνρήο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα 

παξαζηαηηθά θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ν 

αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 

15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε φκσο 

απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε ππεξεζία επηβάιιεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.  

Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο.  

Δπίζεο επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε ειιεληθή. Ρν 

ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε (εθζέζεηο, αλαιχζεηο, θιπ.) ζα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

6. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

6.1 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ  ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

 

6.2 ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο - κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 
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Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

 

6.2.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (ΔΟΥ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.). Ππγθεθξηκέλα ην χςνο 
ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη 4.800,00 €. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ 

ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο  ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

6.2.2 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο 

ζηελ ηξάπεδα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ 

έξγνπ αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα 

εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, θάζε άκεζε ή 

έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη. 
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6.3 ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

6.3.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Αλαιπηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην Κέξνο Β. 

«ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ» ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξνρή επηκέξνπο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεηαη 

ρξνληθά, κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δελ κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

 

6.3.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ παξαδφζεσλ, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ παξαδφζεσλ. 

Ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαδφζεσλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ησλ παξαδφζεσλ θαζπζηεξεί ή πξφθεηηαη λα θαζπζηεξήζεη 

γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιινπο ηδηαηηέξσο ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ 

αληηθεηκεληθά αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε. Πηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο 

ζπλππνβάιιεη πιήξε  θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ 

θαη ην αίηεκα εμεηάδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία απνθαζίδεη ζρεηηθά θαη 

εηδνπνηεί γξαπηψο ηνλ αλάδνρν. Πηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ 

παξαδφζεσλ δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

 

6.3.3 ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

1. Ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 

γίλεη ζηνπο ηφπνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (Κέξνο Β΄ ηεο 

παξνχζαο).  

2. Νη παξαιαβέο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο επηκέξνπο πξνβιεπφκελεο 

παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ.  

3. Θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαιαβψλ γίλεηαη έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο 

πνηνηηθά (καθξνζθνπηθά) θαη πνζνηηθά πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη εηδηθφηεξα: 
Έιεγρνο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηξνθίκσλ: 
Κηθξνβηαθέο επηκνιχλζεηο πνπ νθείινληαη ζε παξνπζία παζνγφλσλ/κε παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ πνπ είλαη νξαηέο καθξνζθνπηθά (γεχζε, νζκή, ρξψκα) 

Φπζηθέο επηκνιχλζεηο απφ μέλα ζψκαηα σο πξνο ην ηξφθηκν: 
ιηθά ζπζθεπαζίαο (κέηαιιν, γπαιί, μχιν, πιαζηηθφ θ.α.) 
Ξξνζσπηθφ (ηξίρεο, λχρηα θ.α.) 
Δξγαιεία θαζαξηζκνχ / πιηθά ζπληήξεζεο / θηεξά θαη πεξηηηψκαηα δψσλ θιπ 

 
Αξηζκφο κεξίδσλ ηεο παξάδνζεο ή πνζφηεηα (γξακκάξηα) αλά κεξίδα 
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Αθνξά απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ θαη ζηελ πνζφηεηα θάζε κεξίδαο φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Αιιαγή ησλ ππφ δηαλνκή εηδψλ – ρξφλνο παξάδνζεο ησλ γεπκάησλ 
Αθνξά αιιαγή θάπνηνπ είδνπο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη πξνέγθξηζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
Δπίζεο, αθνξά ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ κεξίδσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. 
Πε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο: 1) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ είδνπο κέζα ζε ηαθηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 2) 
Γελ ρξεψλνληαη ηα απνξξηθζέληα είδε. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.. 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηψζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

ππνδείμεηο ηεο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ηφηε ε επηηξνπή γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν αλ δελ 

εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη 

επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο. Πε πεξίπησζε 

έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ 

ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

4. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

6.4 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσµή γηα ηε ζίηηζε ησλ σθεινπκέλσλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά 

αλάινγα κε ηελ εηζξνή ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη µεηά 

ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίµσλ απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, αλάινγα µε ηελ 

πνζφηεηα µεξίδσλ πνπ παξαδφζεθαλ αλά εκέξα. 

Ζ θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη 
ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν 

πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 
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6.5 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

Ν αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη ζα 

εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, απνηειέζκαηα θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο 

πξνδηαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ή επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

6.6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ– ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Δπέθηαζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ίδην αλάδνρν γηα λέν έξγν ή ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη 

ζηελ επαλάιεςε παξφκνησλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε δελ 

είλαη απνδεθηή. 

6.7 ΔΚΥΧΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ή 

ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή 

εθρψξεζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε 

ππνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε. 

6.8 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ν αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Νη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, 

παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ’ φζνλ 

ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν αλάδνρνο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή 

άδεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ρν ηκήκα ην νπνίν θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, καδί κε έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο 
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αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε 

ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ, θαηά 

ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, 

ν δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη 

απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θέξεη 

απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. 

6.9 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΦΑΛΙΗ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε 

πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν 

ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηειείηαη ην έξγν. 

6.10 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά 

αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα ηνλ αλάδνρν φζα επξίζθνληαη 

αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ν αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη 

επηθαιεζζεί πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη 

λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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6.11 ΚΤΡΧΔΙ - ΛΤΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΠΣΧΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6.3.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 32 ηνπ 
Ξ.Γ. 118/07.  

 Ρν ΘΔΔΙΞΛΝ δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ην πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο, 
πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο θαζπζηέξεζεο ή ζηε κε 
πξνζήθνπζα παξάδνζε ελ γέλεη, είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, 
είηε ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηψλ κε παξαθξάηεζε απφ ηηο 
εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο 
εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ην ΘΔΔΙΞΛΝ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη 
ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην ΘΔΔΙΞΛΝ. 
Δπίζεο ην  ΘΔΔΙΞΛΝ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε 
πνπ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, 
ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ή 
βξίζθεηαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ πξνζσπηθνχ, ππεξγνιάβσλ θαη ελ γέλεη 
ζπλεξγαηψλ ή εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηεο Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 Κε ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα απφζρεη 
απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο , έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ 
ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα πιελ 
εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηε  δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ. 

 Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε 
απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο θαη ζε απνδεκίσζε 
ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ γηα εζηθή βιάβε, ε νπνία ηεθκαίξεηαη απηνδηθαίσο κε 
ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. Δλδεηθηηθά γίλεηαη απνδεθηφ φηη δεκία 
είλαη ε παχζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ε πηζαλή ππνρξέσζε 
επηζηξνθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ρψξα έσο ηελ 
θαηάπησζε, θάζε δαπάλε πνπ πηζαλφλ απαηηεί γηα ηε δηελέξγεηα λένπ 
δηαγσληζκνχ, Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηεο αλαδφρνπ, ην ΘΔΔΙΞΛΝ 
βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 
θάζε νθεηιή έλαληη ηεο Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο 
θαη αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή πξνο ηελ Αλάδνρν νπνηνπδήπνηε πνζνχ 
πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ, 
ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
θαηαπίπηνπλ.  

 Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν 
αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζχκθσλα κε 
άξζξν 34 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 118/2007, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε. 
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Β1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ε παξνρή εκεξήζηαο ζίηηζεο ζε φινπο ηνπο 

σθεινχκελνπο ηνπ Θ.Ζ. (ήηνη, ζε 50 άηνκα) γηα 5 εκέξεο αλά εβδνκάδα θαη είθνζη (20) 

κέξεο αλά κήλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ Γεπηέξα έσο θαη Ξαξαζθεπή, ζχµθσλα µε ην 

επηζπλαπηφκελν πξφγξαµµα ζίηηζεο. Πηελ παξαπάλσ πξνµήζεηα πεξηιακβάλεηαη ε 

ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ραξηνπεηζεηψλ.  

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο µεξίδσλ, ήηνη 

πελήληα (50) αλά εκέξα θαη ηηο νπνίεο ζα πξνζθέξεη θάζε εκέξα ην πξσί. 

 

Β.2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ζ θάζε κεξίδα πεξηιακβάλεη: 

1. Πάληνπηηο πνπ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ πιηθά: 
 Απιφ Αξηνζθεχαζκα (πρ ηχπνπ κπαγθέηα, ηζηαπάηα, θιπ) ιεπθφ ή νιηθήο 

άιεζεο βάξνπο 100-120 gr 

 Ρπξί (θίηξηλν ή ιεπθφ) 
 Αιιαληηθφ (πρ δακπφλ, γαινπνχια, θνηφπνπιν θιπ) ή ςάξη (πρ ηφλνο, ζνισκφο) 
 Ιαραληθά (πρ καξνχιη, ληνκάηα, αγγνχξη, καληηάξηα θιπ) 
 Άιιεηκα (πρ καξγαξίλε, καγηνλέδα, κνπζηάξδα θιπ) 

2. Σπκφ θξνχησλ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία (έσο 330 ml) 

 

Νη κεξίδεο ηεο θάζε εκέξαο  ζα παξαζθεπάδνληαη απζεκεξφλ 

Ζ ζπζθεπαζία ηνπο ζα γίλεηαη αλά αηνκηθή µεξίδα µε πιηθά θαηάιιεια ζχµθσλα µε ηνλ 

Θψδηθα Ρξνθίµσλ θαη Ξνηψλ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ραξηνπεηζέηεο. 

Ζ κεηαθνξά ησλ µεξίδσλ, µε θξνληίδα ηνπ πξνκεζεπηή, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο: 

• Πξνθύιαμεο 

• Καζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο 

• Δύθνιεο δηαθίλεζεο θαη ρξήζεο 

• Καηάιιειεο ζήκαλζεο (εκεξνκελία παξαγσγήο/ιήμεο) 

• Καηάιιεινπ ρξόλνπ άθημεο ζηνλ ρώξν ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο. 

 

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο 

Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ (ISO 22000:2005 ή ηζνδχλακν) 

 

 

 

 

 

 

 



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 39 απφ 50 

 

 

Δλδεηθηηθφ πξφγξακκα ζίηηζεο 

 

ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΜΑ 

∆ΔΤΣΔΡΑ 
Πάληνπηηο (κπαθέηα) κε δακπφλ, ηπξί θίηξηλν, 

ληνκάηα, καξγαξίλε + Σπκφο θξνχησλ 

ΣΡΙΣΗ 
Πάληνπηηο (ηζηαπάηα) κε γαινπνχια, ηπξί θίηξηλν, 

ληνκάηα, καγηνλέδα + Σπκφο θξνχησλ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 
Πάληνπηηο (κπαθέηα νιηθήο άιεζεο) κε ηφλν, 

καξνχιη, ληνκάηα, καγηνλέδα + Σπκφο θξνχησλ 

ΠΔΜΠΣΗ 
Πάληνπηηο (κπαθέηα) κε θνηφπνπιν, ηπξί θίηξηλν, 
ληνκάηα, καληηάξηα, καγηνλέδα + Σπκφο θξνχησλ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Πάληνπηηο (κπαθέηα νιηθήο άιεζεο) κε ζνισκφ, 

ηπξί θξέκα, αγγνχξη, καξγαξίλε + Σπκφο θξνχησλ 

 

Β.3 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΗ 

Ζ παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ζα γίλεηαη θάζε κέξα ην πξσί θαη ψξα 8:00 έσο 8:30 

 

Β.4 ΔΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΣΡΟΦΗ 

Ρα ηξφθηµα θαη γεληθψο νη πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα γεχµαηα 

θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο, ΘΑ ΔΙΝΑΙ Α΄ ΠΟΙΟΣΗΣΑ θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ 

θψδηθα ηξνθίµσλ θαη πνηψλ θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

Δπηπιένλ δε ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζπζηαηηθά (γαιαθηνµαηνπνηεηέο, ζηαζεξνπνηεηέο, 

ρξσζηηθέο θ.η.ι. (Δ)) πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επηθίλδπλα, επηβιαβή ή χπνπηα γηα ηελ 

πγεία. 



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 40 απφ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  I: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 



Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ   Πειίδα 41 απφ 50 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

  

Ονομαζία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 

Θαηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 
Καξνχζη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ 
………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηεο….…………. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………….» ζπλνιηθήο 
αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ ηξάπεδα : ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Ονομαζία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 

Θαηάζηεκα:______________________________________________ 

(Δ/νζη οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοζης: _____________________________________   

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔΔΙΞΛΝ), Αγξάθσλ 3-5, 
Καξνχζη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. 
ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ 
………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
κε αξηζκφ ……….. πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο ………………. κε αληηθείκελν 
«…………………………» ζπλνιηθήο αμίαο ………………………… ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 
………………….. Γηαθήξπμε ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ. …………… 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 

(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)  

ΤΜΒΑΗ ΙΣΙΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ Κ.Η. 

Πηελ Αζήλα ζήµεξα …./.../2013, εµέξα ………, νη θάησζη ππνγξάθνληεο ηελ 

παξνχζα, αθελφο ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), 

Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Αβέξσθ 

10), ζηεγάδεηαη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (νδφο Αγξάθσλ 3-5) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 358/92 (Φ.Δ.Θ. 179 Α΄/24-11-92), ηνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηνχ 

εθδνζέληα Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο (1/νηθ. 5028/2001- ΦΔΘ 831 Β΄/29-6-

2001) θαη ηα νξηδφκελα ζηνλ Λ. 3370/05 (ΦΔΘ 176 Α΄ 11-7-2005), εθπξνζσπείηαη δε 

λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θ. Θεφδσξν Ξαπαδεκεηξίνπ θαη 

ζα θαιείηαη ζην εμήο ΘΔΔΙΞΛΝ, θαη αθεηέξνπ ν/ε θ. ………….., θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε 

ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία µε ηελ επσλπκία «……………………...» πνπ εδξεχεη ζηελ (πεξηνρή), 

(νδφο, αξηζµφο), Ρ.Θ. ……, ηει. ……………….., θαμ ………….., κε Α.Φ.Κ. ……………… & 

∆.Ν. …………………. θαη εθπξνζσπείηαη λφµηκα απφ ηνλ/ηελ θ. 

…………………….(νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο Αλάδνρνο, 

ζχµθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη µε ην απφ ………………….. Ξξαθηηθφ ηνπ 

∆.Π. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Πχµθσλα µε ηελ ππ’ αξηζµ. …../2013 Απφθαζε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαηαθπξψζεθε ζηνλ 

Αλάδνρν ην απνηέιεζµα ηνπ αλνηρηνχ ηαθηηθνχ µεηνδνηηθνχ δηαγσληζµνχ, γηα ηελ ζίηηζε 

ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο (∆ηαθήξπμε ……/…-…-2013), θαη ζηελ ηηµή ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, ήηνη ………………………………………… επξψ (…… €) πιένλ 

Φ.Ξ.Α. …………………………….επξψ (………………..€) εκεξεζίσο αλά άηνµν. Ζ ζπλνιηθή 

ηηµή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………………………………………..επξψ (………….€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή εκεξήζηαο ζίηηζεο ζε φινπο ηνπο 

σθεινχκελνπο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο, ήηνη 50 άηνκα γηα πέληε (5) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα θαη είθνζη (20) εκέξεο ηνλ κήλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ Γεπηέξα έσο 

Ξαξαζθεπή. Νη παξερφκελεο κεξίδεο ζα κεηαθέξνληαη θαζεκεξηλά ζην Θέληξν 

Ζκέξαο ζε ζαθνχιεο κεηαθνξάο. Ζ παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ηεο θάζε εκέξαο ζα 

γίλεηαη ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο απφ ψξα 8:00 έσο 8:30. Πηα παξαπάλσ 

πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ θαζψο θαη ραξηνπεηζέηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχµβαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δχν έηε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 

αξλείηαη ή ακειεί λα εθηειέζεη Γηνηθεηηθέο εληνιέο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 

εθρσξεί ηε Πχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο  

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο ή ζέζεο ζε θαζεζηψο 
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αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ ή ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο εηο 

βάξνο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43 

παξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.. 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΣΙΜΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 
 

ΙΣΙΗ 
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 
Κ.Η. 

Σίκεκα εκεξεζίσο αλά 
κεξίδα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,  

 

πλνιηθή 
πνζόηεηα 
κεξίδσλ 

πλνιηθό πνζό 

………………………………..€ …………… ηκρ …………………..€ 

Πηελ παξαπάλσ ηηµή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ε ζπζθεπαζία 

θαη κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ θαη ραξηνπεηζέηεο. 

Ζ παξαπάλσ ηηµή ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο θαη ηεο 

ηπρφλ παξάηαζεο απηήο. 

Ζ πιεξσµή γηα ηε ζίηηζε ησλ σθεινπκέλσλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά 

αλάινγα κε ηελ εηζξνή ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη µεηά 

ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίµσλ απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, αλάινγα µε ηελ 

πνζφηεηα µεξίδσλ πνπ παξαδφζεθαλ αλά εκέξα. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΙΗ (θνηλό αλεμαξηήησο ρξόλνπ παξάδνζεο 

ησλ γεπκάησλ) 

 
 

ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΜΑ 

∆ΔΤΣΔΡΑ ………………… 

ΣΡΙΣΗ …………………….. 

ΣΔΣΑΡΣΗ ………………………… 
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ΠΔΜΠΣΗ ……………………………. 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ………………………………. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΣΡΟΦΗ 

Ρα ηξφθηµα θαη γεληθψο νη πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα γεχµαηα 

θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο, ΘΑ ΔΙΝΑΙ Α΄ ΠΟΙΟΣΗΣΑ θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ 

θψδηθα ηξνθίµσλ θαη πνηψλ θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

Δπηπιένλ δε ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζπζηαηηθά (γαιαθηνµαηνπνηεηέο, ζηαζεξνπνηεηέο, 

ρξσζηηθέο θ.η.ι. (Δ)) πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επηθίλδπλα, επηβιαβή ή χπνπηα γηα ηελ 

πγεία. 

Ρα θαγεηά ζα ζπζθεπάδνληαη αλά µεξίδα µε πιηθά θαηάιιεια ζχµθσλα µε ηνλ Θψδηθα 

Ρξνθίµσλ θαη Ξνηψλ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ ραξηνπεηζέηεο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζην 

Θέληξν Ζκέξαο ζχµθσλα µε ην εβδνκαδηαίν πξφγξαµµα ζίηηζεο  ζε ζαθνχιεο 

κεηαθνξάο. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά ην πξσί απφ ψξα 8:00 έσο 8:30. 

Πε  έθηαθηεο  πεξηπηψζεηο  λα  είλαη   δπλαηή   ε   ζίηηζε   θαη   εθηφο  ηνπ παξαπάλσ 

πξνθαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ. 

Ζ κεηαθνξά ησλ µεξίδσλ, µε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο: 

• Πξνθύιαμεο 

• Καζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο 

• Δύθνιεο δηαθίλεζεο θαη ρξήζεο 

• Καηάιιειεο ζήκαλζεο (εκεξνκελία παξαγσγήο/ιήμεο) 

• Καηάιιεινπ ρξόλνπ άθημεο ζηνλ ρώξν ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΣΔΛΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

Ξξηλ θαη µεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο, θαηαξρήλ, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο παξαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο πνπ δειψζεθε µε 

ηελ πξνζθνξά θαη µε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε.  
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ΑΡΘΡΟ 7ν ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙ∆ΩΝ 

1. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηξηµειή επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία ζα 

νξίδεηαη απφ ην ΘΔΔΙΞΛΝ. 

2. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα δηελεξγεί 

πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ καθξνζθνπηθά έιεγρν θαη θαηφπηλ ζα ζπληάζζεη νξηζηηθφ 

πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) µε ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ 

θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ην είδνο, ε 

πνζφηεηα θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ, θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαθέξεη ζην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο 

ηεο ζχµβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη ην θνηλνπνηεί άµεζα ζην 

ΘΔΔΙΞΛΝ. 

4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δίλεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή 

µε ην ρνξεγνχκελν είδνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Απαγνξεχεηαη ε µε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ελ φιν ή ελ µέξεη ηνπ έξγνπ ηεο 

ζίηηζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΚΤΡΩΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

1. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο ή κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα 
κε ην Άξζξν 6.3.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 32 ηνπ Ξ.Γ. 118/07.  

2. Πε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο , θαη εηδηθφηεξα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
Έιεγρνο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηξνθίκσλ: 
Κηθξνβηαθέο επηκνιχλζεηο πνπ νθείινληαη ζε παξνπζία παζνγφλσλ/κε 
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ είλαη νξαηέο καθξνζθνπηθά (γεχζε, νζκή, 
ρξψκα) 

Φπζηθέο επηκνιχλζεηο απφ μέλα ζψκαηα σο πξνο ην ηξφθηκν: 
ιηθά ζπζθεπαζίαο (κέηαιιν, γπαιί, μχιν, πιαζηηθφ θ.α.) 
Ξξνζσπηθφ (ηξίρεο, λχρηα θ.α.) 
Δξγαιεία θαζαξηζκνχ / πιηθά ζπληήξεζεο / θηεξά θαη πεξηηηψκαηα δψσλ θιπ 

Αξηζκφο κεξίδσλ ηεο παξάδνζεο ή πνζφηεηα (γξακκάξηα) αλά κεξίδα 
Αθνξά απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ θαη ζηελ πνζφηεηα θάζε κεξίδαο 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Αιιαγή ησλ ππφ δηαλνκή εηδψλ – ρξφλνο παξάδνζεο ησλ γεπκάησλ 
Αθνξά αιιαγή θάπνηνπ είδνπο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη πξνέγθξηζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
Δπίζεο, αθνξά ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ κεξίδσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε. 
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Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο κέζα ζε ηαθηηθή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 2) Γελ ρξεψλνληαη ηα 
απνξξηθζέληα είδε. 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

3. Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ θαη ε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. 

4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίµνπ γίλεηαη µε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ 

πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, µε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

5. Πε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηµν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ 

Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ 
αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο, ην ΘΔΔΙΞΛΝ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα 
ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην ΘΔΔΙΞΛΝ. Δπίζεο ην  ΘΔΔΙΞΛΝ δηθαηνχηαη λα 
θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ή 
γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ 
κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ή 
βξίζθεηαη ζε αδπλακία πιεξσκψλ πξνζσπηθνχ, ππεξγνιάβσλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ ή 
εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηεο Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 Κε ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα απφζρεη απφ ηε 
δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο , έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 
ππνρξεψζεψο ηεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη 
γηα ηε  δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ. 

 Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε 
δεκίαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο θαη ζε απνδεκίσζε ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ γηα εζηθή βιάβε, 
ε νπνία ηεθκαίξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. Δλδεηθηηθά 
γίλεηαη απνδεθηφ φηη δεκία είλαη ε παχζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, ε πηζαλή 
ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ρψξα έσο ηελ 
θαηάπησζε, θάζε δαπάλε πνπ πηζαλφλ απαηηεί γηα ηε δηελέξγεηα λένπ 
δηαγσληζκνχ, Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηεο αλαδφρνπ, ην ΘΔΔΙΞΛΝ βεβαηψλεη ηελ 
αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηεο 
Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο θαη αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή πξνο 
ηελ Αλάδνρν νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κέρξηο 
εθθαζαξίζεσο ησλ, ηπρφλ, κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
θαηαπίπηνπλ.  
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Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ 

εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζχκθσλα κε άξζξν 34 ηνπ Θ.Ξ.Γ. 

118/2007, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηε ζχµβαζε 

φηαλ: 

α. Ζ ζχµβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην έξγν ηεο ζίηηζεο δελ εθηειέζηεθε µε επζχλε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

β. Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

2. Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχµβαζε, 

επηβάιινληαη, µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Θαηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχµβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β. Ξξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζµφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξνµεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λ. 2286/1995. 

Ν απνθιεηζµφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη µφλν µε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνιηηηθήο θαη 

Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνµεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ θαη µεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί 

ην δηαγσληζµφ. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζίηηζεο σθεινπκέλσλ ζε βάξνο 

έθπησηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη µε ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή 

ηεο ζχµβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ 

ππνινγηζµφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιαµβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη µε ην πξνο 

θαηαινγηζµφ πνζφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαηεηέζε απφ ηνλ αλάδνρν ε µε αξηζµφ 

……………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ………… €, απεξηνξίζηνπ 

ηζρχνο, ηεο ……………….. Ρξάπεδαο. 

Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Ζ παξνχζα ζχµβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφµνπ 2286/95, ηνπ άξζξνπ 100 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Ξ.∆. 30/96, Ξ.∆. 60/2007, ηνπο φξνπο ηεο µε Αξ. Ξξση. …………/…-

…-2013 ∆ηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο πξνζθνξάο (ηερληθή θαη νηθνλνµηθή) ηνπ αλαδφρνπ. 

Αξµφδηα δηθαζηήξηα γηα ηε ζχµβαζε είλαη απηά ησλ Αζελψλ. 
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Απνθιείεηαη ε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ, απφ ηελ παξνχζα 

πξνθππηφλησλ, δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Ν αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά µφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχµβαζεο. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή 

δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη µφλνο απηφο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο. 

Γηα θάζε δήηεµα πνπ δελ θαζνξίδεηαη µε ζαθήλεηα ζηελ παξνχζα ζχµβαζε, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνµνζεζίαο πεξί πξνµεζεηψλ ηνπ ∆εµνζίνπ, 

φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ εµέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. 

Ζ ζχµβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φµνηα αληίηππα, δηαβηβάζηεθε ζηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο θαη ππνγξάθηεθε θαη απφ ηνπο δχν. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΔΛΠΝΟ 
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Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

……………………….. ………………………………………….. 

 


