
 

 

./. 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
   Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
   ΓΝΗ ΠΡΟΜ. ΤΜΒΑΔΩΝ(Γ3)                                                                                                      
   Υαληά,11 Μαξ 20 
  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 
Φ.600.1/95/71254/.462 

 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚAΙΔ 
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ 

«ΑΣΔΡΙΑ» ΑΚΣΗ ΜΑΡΑΘΙΟΤ ΣΟΤ ΠΒΚ 
(ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 9/2020) 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

Γεληθά  
 
 1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί σο πιεηνδνηηθφο ζπλνπηηθφο, κε θξηηήξην 
ηελ πςειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, ηελ 24 Μαξ 2020 θαη ψξα 10:00, ζηελ 
αίζνπζα δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΒΚ. 
 
 2.  Σα  έγγξαθα  πνπ  απαηηνχληαη  γηα  ηε  δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη  
ηε  ζπκκεηνρή  ζε  απηφλ,  θαζψο θαη νη ηπρφλ ελζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα . 
 

3. Οη προζθορές θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984 (Α΄188)1.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην 
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  
 

4. Σα αποδεηθηηθά έγγραθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 
ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά 
ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  
 

5. Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ 
απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

                                                           
1
 Επιτρζπεται η κατάθεςη οιουδήποτε δημόςιου εγγράφου και δικαιολογητικοφ που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηςη 

με τη μορφή επικυρωμζνησ φωτοτυπίασ προερχόμενησ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο τησ χώρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με την ςφραγίδα ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με την ςυνθήκη τησ Χάγησ τησ 05-10-61. Η επικφρωςη αυτή πρζπει να ζχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
ζννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 



Α-2 

 

./. 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο –  

Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Καηαθχξσζεο  
 
 

 1.   Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα δηθαηνινγεί παξνρή 
ππεξεζηψλ εζηίαζεο, catering. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ εληφο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην παξφλ άξζξν, ηα 
παξαθάησ: 
  
  α. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επί 
πνηλή απνξξίςεσο, ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3.  
 
  β.  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3, θαη κέζα ζα πεξηέρνληαη: 
 
    1/ Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), 
ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά ζε φια ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ θαη ππνγεγξακκέλν απαξέγθιηηα απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έλσζε 
πξνζψπσλ . Πξφηππν επηζπλάπηεηαη (Πξνζζήθε «1/Α») 
 
        2/     Τπεύζσλε δήιωζε: Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο ην Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(Πξνζζήθε «2/Α»),  ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη φζα αλαθέξνληαη ζην 
ππφδεηγκα. 
 
                 3/       Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ ρηιίσλ επξψ 
(1.000,00€) (Πξνζζήθε «3/Α) 
 

        4/        Τπεχζπλε Γήισζε φηη ζα ηεξεί φινπο ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

θαλφλεο ζηελ επηρείξεζε ηνπ. (ε παξαπάλσ δήισζε λα είλαη επίζεκα 

επηθπξσκέλε). 
 

       5/  Πηζηνπνηεηηθφ ISO 22.000:2005.  
 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - 
κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 
Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 
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ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ 
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια 
ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην 
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα 
ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 
αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
 
Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
        5/      Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
       γ.  Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα δηεπθξηλίδεηαη φηη: 
 
   (α)  Οη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο 
ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη 
απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α. Δ. πξνζθνκίδνληαο φια ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ 
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
    1/ Γηα λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 
(Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 
 
     α/ ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
     β/ ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο. 
 
     γ/ Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 
ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
 
     δ/ Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 
κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο 
απηνχ. 
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     ε/ Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ. . πεξί εγθξίζεσο 
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα 
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά. 
 
    2/  Γηα λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 
 
     α/ Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν 
θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξίαο. 
 
     β/ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
  
 δ.  Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα 
αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ..  
 
 ε.  Γηα ηηο Δλψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 
δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ: 
 
  1/  Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά αθνξνχλ ηνλ θάζε 
πάξνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 
ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
 
  2/  Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο παξφρσλ ππεξεζηψλ, λφκηκα 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη 
ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο 
απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν 
εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ 
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 
 
 2.  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 
   3. Μεηά  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  πξνζθνξψλ,  ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο πξνο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε  
ζθξαγηζκέλν  θάθειν,  ηα  εμήο  έγγξαθα  θαη δηθαηνινγεηηθά: 
     
  α. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο: 
 
   (1)  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα  πξνθχπηεη, φηη  δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  
Ν.4412/2016. 

 
   (2)   Πηζηνπνηεηηθφ  αξκφδηαο  δηθαζηηθήο  ή  δηνηθεηηθήο αξρήο 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην  νπνίν  λα  πξνθχπηεη  φηη  δελ  ηεινχλ  ζε  πηψρεπζε 
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ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηέο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία. 

 
   (3)  Πηζηνπνηεηηθφ 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 (ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ) θαη σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 
   (4)   Πηζηνπνηεηηθφ  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 ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο.  
 
                        (5)  ρεηηθφ θαηάινγν πνπ ζα ππνβιεζεί θαη ζηνλ νπνίν ζα 
αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 
(2017,2018,2019), κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζηνλ 
δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη 
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε βεβαίσζε ηνπ παξαιήπηε θαη εάλ ηνχην δελ είλαη 
δπλαηφ, αξθεί ζρεηηθή δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή.  
 

    (6)  Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο απαηηείηαη απφ ηε 
λνκνζεζία ηε ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απφ ηηο 
νπνίεο ζα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο εηδηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα 
νηθνλνκηθά έηε 2017, 2018, 2019 δελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 50.000€ γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εζηηαηνξίνπ/κπαξ. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα 
βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, 
κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 
νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. Η θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εγγξάθνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ηνπ επάξθεηαο ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (άξζξν 80 παξ. 4 
εδ. β λ. 4412/2016).  
 
  β.  Οη αιινδαπνί: 
 
   (1)  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 πεξίπησζεο (1) 
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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   (2)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) 
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
   (3)  Πηζηνπνηεηηθφ 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 
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
  
  γ. Σα λνκηθά πξφζσπα: 
 
   (1)   Σα  παξαπάλσ  δηθαηνινγεηηθά  ησλ  πεξηπηψζεσλ ηνπ  
εδαθίνπ α θαη β,  αληίζηνηρα. 
 
   (2)   Πηζηνπνηεηηθφ  αξκφδηαο  δηθαζηηθήο  ή  δηνηθεηηθήο αξρήο,  
έθδνζεο  ηνπ  ηειεπηαίνπ  εμακήλνπ,  πξηλ  απφ ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο  σο  άλσ  
έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε  ηζρχεη,  ή  εηδηθή  
εθθαζάξηζε  ηνπ  λ.  1892/1990  (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή 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). 

 
   (3)   Δηδηθφηεξα,  ηα  αλσηέξσ  λνκηθά  πξφζσπα  πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο  ησλ  εηαηξεηψλ  
πεξηνξηζκέλεο  επζχλεο  (Δ.Π.Δ.)  θαη ησλ  πξνζσπηθψλ  εηαηξεηψλ  (Ο.Δ.  θαη  
Δ.Δ.)  θαη  γηα  ηνλ δηεπζχλνληα  ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ..  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 ηεο πεξίπησζεο (1) 
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
   (4)  Δπί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηα πξναλαθεξφκελα 
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο εδ. 2 ηεο ππνπαξ. α ηεο παξ. 3  ηνπ παξφληνο, 
εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 
Πεξηθέξεηαο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά 
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην 
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 
 
   (5) Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 
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  δ.  Οη πλεηαηξηζκνί: 
 
   (1)  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν 
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016. 
 
   (2)  Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο 
θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
   (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 
λφκηκα. 
 
  ε.  Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Έλσζε. 
 
 4.  Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο 
άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 
δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, 
δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. 
 
 5. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 6. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 
 1.   Όζνη  επηζπκνχλ  λα  ιάβνπλ  κέξνο  ζηνλ  δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
θαηαζέζνπλ  έγγξαθεο  πξνζθνξέο  κέρξη ηελ 23 Μαρ 2020 θαη ψξα 13:00. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο, παξαιακβάλνληαη, απφ ηελ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη 
πκβάζεσλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΒΚ θαη παξαδίδνληαη ζηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
 3.  Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην ΠΒΚ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε  
φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ κέρξη ηελ 23 Μαρ.2020 θαη ψξα 13:00. 
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 4.   ηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  νη  ππνβαιιφκελεο  ή  νη  ηαρπδξνκηθά 
απνζηειιφκελεο  πξνζθνξέο  δελ  ηεξνχλ ηα  νξηδφκελα  απφ  ηηο  δηαηάμεηο  ησλ  
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ,  δελ  ιακβάλνληαη ππφςε. 

 
 5. Πξνζθνξέο  πνπ  πεξηέξρνληαη  ζην ΠΒΚ  κε νπνηνδήπνηε  ηξφπν,  
πξηλ  απφ  ηελ  δηελέξγεηα  ηνπ  δηαγσληζκνχ,  δελ  απνζθξαγίδνληαη  αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ. 
Δπηζηξέθνληαη,  ρσξίο  λα  απνζθξαγηζηνχλ   νη  πξνζθνξέο πνπ  ππνβάιινληαη,  
ή πεξηέξρνληαη  ζηα  αξκφδηα  φξγαλα  απνζθξάγηζεο ηνπ ΠΒΚ,  κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, εθπξφζεζκα.  
 
 6.  ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 
  α.  Η ιέμε «Πξνζθνξά». 
 
  β.  Η θξάζε « Πξνο: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ/ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ». 
 
  γ.  Η θξάζε « Αθνξά ηελ Γηαθήξπμε ππ’ αξηζκφ 9/2020». 
 
  δ.  24 Μαξ 2020. 
 
  ε.  Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
ΑΡΘΡΟ  4 
Πξνζθνξέο 

 
 1.  Οη  πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο  
θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. Μέζα  ζην  θάθειν  πξνζθνξάο 
ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ζηνηρεία, σο εμήο: 
       
  α. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 
ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο 
παξφληεο φξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά. 
 
  β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή  
απνξξίςεσο,  ζε  ρσξηζηφ  ζθξαγηζκέλν θάθειν  κέζα  ζηνλ  θπξίσο  θάθειν,  κε  
ηελ  έλδεημε  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Όιεο νη ηηκέο ζπκπιεξψλνληαη 
αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 
 
 2.   Οη παξαπάλσ θάθεινη θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
 3.  Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ 
ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 4. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο,  έλζηαζε  θαηά 
ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο θαη  δε δχλαηαη,  κε  ηελ  πξνζθνξά  
ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο 
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αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε 
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 5. Μεηά  ηελ  θαηάζεζε  ηεο  πξνζθνξάο,  επί  λνκίκσο ππνβιεζέλησλ  
δηθαηνινγεηηθψλ  νη  δηαγσληδφκελνη  παξέρνπλ  δηεπθξηλίζεηο  κφλν  φηαλ  απηέο  
δεηνχληαη  απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 
εγγξάθνπ ηνπ ΠΒΚ, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε  ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  Απφ  
ηηο  δηεπθξηλίζεηο,  νη νπνίεο  παξέρνληαη,  ζχκθσλα  κε  ηα  παξαπάλσ,  
ιακβάλνληαη  ππφςε  κφλν  εθείλεο  πνπ  αλαθέξνληαη  ζηα ζεκεία  γηα  ηα  νπνία  
ππνβιήζεθε  ζρεηηθφ  αίηεκα  απφ ην αξκφδην φξγαλν.  
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ 
είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ δελ νξίδεη ή νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 
παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Αληηπξνζθνξέο 

 
 ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο.  ε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

 
  Όπσο νξίδεη ν λ. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Πξνζθεξφκελε ηηκή 

 
 1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε ΔΤΡΩ ζε αθέξαην αξηζκφ, ρσξίο 
ρξήζε δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη ζα αθνξά ζην κίζζσκα φιεο ηεο πεξηφδνπ (εηήζην 
κίζζσκα) γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Λέζρεο Αμθσλ 
«ΑΣΔΡΙΑ» ηεο αθηήο Μαξαζίνπ ηνπ ΠΒΚ. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα 
πξναλαθεξφκελα, απηή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 3. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 
επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ή εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 
 
 4. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή θαη πνπ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ε 
πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ηειηθφο πιεηνδφηεο επηιέγεηαη απηφο πνπ ζα 
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πξνθχςεη θαηφπηλ θιήξσζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαθνίλσζε ηηκψλ 

 
 1. Σα αξκφδηα φξγαλα παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 
πξνβαίλνπλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ  ηελ 24 Μαρ 2020 θαη ώρα 10:00.  
   
  Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 
  
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα φινη νη θάθεινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 
απηφλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν. Οη 
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη 
απφ ην ίδην φξγαλν. 
                                              
 β. ηε ζπλέρεηα ηα παξαπάλσ φξγαλα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρψξηζε ησλ 
ππνβιεζέλησλ θαθέισλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθνπλ θαη ζθξαγίδνπλ. 
Δθφζνλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξε θαη έγθπξα ε επηηξνπή 
δχλαηαη λα πξνβεί θαη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηελ ίδηα 
κέξα , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/16. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε θαηά ηε δηαδηθαζία απηή ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη κφλν ηελ 
πιεξφηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φρη ηελ επί ηεο νπζίαο 
ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  2. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε παξαπάλσ επηηξνπή ζα πξνβεί, ζε 
άιινλ ρξφλν, ζηνλ επί ηεο νπζίαο έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ εκπεξηέρνληαη 
ζηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ,  θαη ζα ζπληάμεη αληίζηνηρν πξαθηηθφ.  
 
 3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά επηζηξέθνληαη απφ ηε Γλζε Πξνκεζεηψλ & πκβάζεσλ. 
 
 4. Μεηά ηα αλσηέξσ, θαη ζε λεψηεξν ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζζεί κε  ζρεηηθή 
δηαηαγή ηνπ ΠΒΚ θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζα 
αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ νη 
θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θξίζεθαλ απνδεθηνί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  
 
        5.    Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ.  
 
        6. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 
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απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ  πξνβαίλεη  επίζεο  ζηελ  απνζθξάγηζε  ηνπ θαθέινπ 
ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  ηνπ  άξζξνπ  2  παξ. 3α ηελ  εκεξνκελία  θαη  ψξα πνπ ζα 
θαζνξηζζεί απφ ηε ζρεηηθή δηαηαγή γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε  ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζε 
δέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηε Γλζε Πξνκεζεηψλ & 
πκβάζεσλ. Όζνη δηθαηνχληαη,  ζχκθσλα κε  ηα  παξαπάλσ,  λα  παξεπξίζθνληαη 
ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κπνξνχλ λα 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.  
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

  

 1.  Κξηηήξην γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πιεηνδφηε ζα είλαη ε πςειφηεξε 
πξνζθεξφκελε ηηκή γηα κίζζσκα φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8 
παξάγξαθν 1. Ως ειάτηζηο εηήζηο κίζζωκα (ηηκή εθθίλεζες) γηα ηελ 
σποβοιή προζθορώλ θαζορίδεηαη ηο ποζό ηωλ είθοζη πέληε τηιηάδωλ 
εσρώ (25.000€). 

  
 2.     Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016. 
 
         3.   Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο 
απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ 
απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο 
επνπζηψδεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ  11 
Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ 

 
 Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ  δηαγσληζκνχ  
φξγαλν,  κε  αηηηνινγεκέλε  γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 
 
 1.   Καηαθχξσζε  ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πιεηνδφηε. ε πεξίπησζε 
ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ηειηθφο πιεηδφηεο επηιέγεηαη απηφο πνπ ζα πξνθχςεη 
θαηφπηλ θιήξσζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
 
 2.  Μαηαίσζε  ησλ  απνηειεζκάησλ  ηνπ  δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ 
κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ. 

 
 3.  Οξηζηηθή  καηαίσζε  ησλ  απνηειεζκάησλ  ηνπ  δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο 
πεξηπηψζεηο: 
   
  α.  Όηαλ  ην ΠΒΚ  δε  ρξεηάδεηαη  πιένλ  ηελ παξνρή αληίζηνηρσλ 
ππεξεζηψλ, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, είηε ιφγσ 
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 
    
  β. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 
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ΑΡΘΡΟ  12 
Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο 

 
 1. ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ζα απνζηαιεί 
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
   
  α. Σν κίζζσκα. 
   
  β. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ην ζρέδην ζχκβαζεο. 
   
  γ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε 
έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 
 
 3. Ο πιεηνδφηεο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο-πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 14 παξ.2  ησλ παξφλησλ φξσλ. Ο πιεηνδφηεο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα 
ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Πεξαηηέξσ κεηά ηελ απφξξηςε ηνπ 
πιεηνδφηε αθνινπζείηαη ε ζεηξά πιεηνδνζίαο γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ ηπρφλ 
αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
πκβάζεηο 

 
 1.   Μεηά  ηελ  αλαθνίλσζε  θαηαθχξσζεο  ή  αλάζεζεο ππνγξάθεηαη  θαη  
απφ  ηα  δχν  ζπκβαιιφκελα  κέξε  ε ζχκβαζε  ην  θείκελν ηεο  νπνίαο  
επηζπλάπηεηαη. Η ζχκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ (έσο 31 Γεθ 2020) 
κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο παξάηαζεο ππέξ ηεο ππεξεζίαο, γηα έλα (1) επηπιένλ 
έηνο (1+1 έηε). Σν ΠΒΚ ζπκπιεξψλεη  ζην θείκελν  ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ κε  ηελ νπνία  ζπκκεηείρε  απηφο  ζηνλ  δηαγσληζκφ θαη 
ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε  ηνπ  δηαγσληζκνχ  ζε  
απηφλ.  Γελ  ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
επηζπλάπηεηαη,  νχηε θαζ’  νηνλδήπνηε  ηξφπν ηξνπνπνίεζε  ή ζπκπιήξσζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 2.   Σν  θείκελν  ηεο  ζχκβαζεο  θαηηζρχεη  θάζε  άιινπ θεηκέλνπ  ζην  νπνίν 
ηνχην  ζηεξίδεηαη,  φπσο  πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

 
 3.  Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

 
          α.    Δθπιεξψζεθαλ φιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο . 
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 β.  Έγηλε  ε  απνπιεξσκή  ηνπ  ζπκβαηηθνχ  ηηκήκαηνο, αθνχ  
πξνεγνπκέλσο  επηβιήζεθαλ  ηπρφλ  θπξψζεηο  ή εθπηψζεηο. 

 
      γ.   Δθπιεξψζεθαλ  θαη  νη  ηπρφλ  ινηπέο  ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο  
θαη  απφ ηα  δχν  ζπκβαιιφκελα  κέξε  θαη απνδεζκεχζεθαλ  νη  ζρεηηθέο  
εγγπήζεηο  θαηά  ηα  πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
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Δγγπήζεηο 

  
 Όπσο νξίδεη ην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
 1. «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο» πνζνχ ρηιίσλ επξψ (1.000,00€), ε νπνία 
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηε ιήμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 
ζηνλ δε αλαδεηρζέληα αλάδνρν, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2.  «Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο» ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ 5% επί ηεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
φξσλ απφ ηνλ Αλάδνρν.   
  
 3. Τπνδείγκαηα ησλ παξαπάλσ εγγπεηηθψλ επηζπλάπηνληαη (Πξνζζήθεο 
3/Α θαη 4/Α) 
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Γεληθέο δηαηάμεηο 

 
1. Απνθιείεηαη ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 

     2. Οη ζπκβάζεηο ππεξηζρχνπλ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ζηεξίδνληαη (δηαθεξχμεηο, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξέο θιπ.) εθηφο πξνθαλψο 
φηαλ ππάξρνπλ ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 

 
3. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρφλ κέηξα 

πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο 
δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε 
επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

 
4. Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, 
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα 
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

              κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ν η θ ε η ή ο 

  

Αλζιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΡΟΘΗΚΔ 
«1» Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 
«2» Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο Ν.1599/1986 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 
«4» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
 


