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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ 

Ρόλθ ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS  

Τθλζφωνο 2821026774 

Φαξ 2821066055 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  cpb@namfi.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ανχθσ (ΕΜ) Ιωάννθσ Κλουβιδάκθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.namfi.gr/procurement-
announcements 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Στρατιωτικι Υπθρεςία και ανικει ςτισ μθ Κεντρικζσ Κυβερνθτικζσ Αρχζσ 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Άμυνα 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : www.namfi.gr/procurement-announcements 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου  35 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΡΒΚ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε. : 3209 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021, 2022, 
2023 και 2024  του ΡΒΚ.  

 Θ ςχετικι ανάγκθ κα χρθματοδοτείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τισ εγκρινόμενεσ 
πιςτϊςεισ ςτον ΚΑΕ 3209. 
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςερβιτόρου και μάγειρα ςτθ Λζςχθ Αξκϊν 
«ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ.              

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 55311000-3 και  CPV 55322000-3 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΘΜΑ 1  : «Υπθρεςίεσ Μάγειρα», 

ΤΜΘΜΑ 2  : «Υπθρεςίεσ Σερβιτόρου»  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα τμιματα. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εθαηόλ εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδωλ 

ηεηξαθνζίωλ νγδόληα δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (179.482,50 €) χωρίσ ΦΡΑ για δφο (2) ζτθ με 
δυνατότθτα μονομεροφσ παράταςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ . 

Ρροςφορά που κα ξεπερνά τον προχπολογιςμό , κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δφο ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα 
μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ τθσ υπθρεςίασ για ζνα επιπλζον ζτοσ (1 ζτοσ) μετά από απλι γραπτι 
ειδοποίθςθ του Αναδόχου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 
Ι και ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
βάςθ τιμισ, θ οποία κα προκφπτει από το άκροιςμα των γινομζνων των προςφερόμενων τιμϊν για κάκε 
υπθρεςία ξεχωριςτά επί των αντίςτοιχων ωρϊν εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του 
Ραραρτιματοσ VΙ . 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
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 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα 

 Φ.810/10/74035/Σ.1491/10 Αυγ 20/ ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΟ                                                   

 Το υπ’ αρικμ. ΥΡ. ΣΘΜ. 320/20/ΚΥΡ Ειδικοφσ Προυσ τθσ Λζςχθσ Αξκϊν του ΡΒΚ  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 1 Νοε 2020 και ϊρα 12:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr ,  τθν 5 Νοε 2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016, ςτα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.namfi.gr/procurement-announcements από 16 Οκτ 18. 
 
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο, αρχικισ βαρφνουν τον 
Ανάδοχο και ειςπράττονται με το τιμολόγιο πλθρωμισ. Τυχόν επαναλθπτικι δθμοςίευςθ βαρφνει το ΡΒΚ.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

2. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ *ΤΕΥΔ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ IΙ) 

3. Οι Ειδικοί Προι του ΚΥΡ/ Λζςχθ Αξκων «ΑΣΤΕΙΑ» ΡΒΚ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ) 

4. Το Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

5. Το Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V)  

6. Το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ) 

7. Σχζδιο Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙ) 

8. Ωράριο Λειτουργίασ (Ενδεικτικό) (ΡΑΑΤΘΜΑ VIII) 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.namfi.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ. 

Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ, από 08.00-14.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ 
αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 15,00 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και 
επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των 
απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που 
χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα 
ανωτζρω. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.  Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 



 

Σελίδα 10 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. (ΡΑΑΤΘΜΑ V) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

Το ΡΒΚ μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων τριακοςίων ενενιντα τριϊν ευρϊ  (2.393,00 ευρϊ).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 5 Ιουν 21 , άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.),  ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)  
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3  
α) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ.2.2.3.4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 
  
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  
 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν το απαιτοφμενο προςωπικό με τα απαραίτθτα προςόντα 
όπωσ περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ).  

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ) 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 
2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 
αυτοφσ.  Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Δφνανται, 
επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να 
ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
μόνο, εάν οι τελευταίοι κα παρζχουν το προςωπικό, για τθν οποία απαιτείται ςυγκεκριμζνθ εκπαίδευςθ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, τελευταίου τριμινου, όπωσ του 
ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων , με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ 
Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία.  

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
οργανόγραμμα κάλυψθσ κζςεων- ςτοιχεία προςωπικοφ ςυνοδευόμενο με τα ςχετικά ζγγραφα που 
αποδεικνφουν ότι διακζτει τα απαραίτθτα προςόντα όπωσ περιγράφεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ).  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 



 

Σελίδα 18 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθσ 
τιμισ, θ οποία κα προκφπτει από το άκροιςμα των γινομζνων των προςφερόμενων τιμϊν για κάκε 
υπθρεςία ξεχωριςτά επί των αντίςτοιχων ωρϊν εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του 
Ραραρτιματοσ VΙ . 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και 
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα VI (Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ), για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ 
υπθρεςίεσ ανά τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με ΡΑΑΤΘΜΑ VI.  
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά) 
(ςχετικά άρκρα αρ. 2.4.3.2 και 2.4.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ΡΑΑΤΘΜΑ VI με το υπόδειγμα τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ). 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 
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α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ που ζχουν τεκεί από το ΡΒΚ 
“ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ” του Ραραρτιματοσ  III τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα 
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», επί ποινι αποκλειςμοφ, επιπλζον κα 
περιλαμβάνει: 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, όπωσ 
περιγράφεται ςτο Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2.3.1 τθσ Διακιρυξθσ και το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
(ΡΑΑΤΘΜΑ VI) 

Θ τιμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν δίνεται  ςε ευρϊ ανά τμιμα.  

Θ προςφορά του Αναδόχου υπολογίηεται με το άκροιςμα των γινομζνων που προκφπτει από το γινόμενο 
των ωρϊν παροχισ υπθρεςίασ τθσ κάκε ειδικότθτασ (μάγειρασ: 9.144, ςερβιτόροσ: 10.974) επί τθν 
προςφερόμενθ τιμι ανά ϊρα παροχι υπθρεςίασ τθσ κάκε ειδικότθτασ και δεν πρζπει να υπερβαίνει τον 
ετιςιο προχπολογιςμό, επί ποινι αποκλειςμοφ. Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο 
“οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα  VI τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Για τθν αποτφπωςθ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Γραμμζσ του ΕΣΘΔΘΣ) να 
καταχωρθκοφν οι τιμζσ που προκφπτουν από το γινόμενο του προςφερόμενου ωρομιςκίου επί τισ ϊρεσ 
εργαςίασ για 2+1 ζτθ τθσ κάκε ειδικότθτασ *ιτοι τα κελιά (Γ) και (Δ) του υποδείγματοσ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του Ραραρτιματοσ VI]. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 5 Νοε 20 και ϊρα 10:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ . 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που 
δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ.  Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
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(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.  Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Ομοίωσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ τεχνικι 
και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και  να αποδείξει με 
πρόςφορα μζςα ότι τα ςτοιχεία αυτά κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τισ απαραίτθτεσ εγγυιςεισ ότι είναι πράγματι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθ 
χριςθ των μζςων αυτϊν. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4.  Θ ανακζτουςα αρχι δε κα καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν οφειλόμενθ αμοιβι του για 
τθν εκτζλεςθ υπθρεςίασ, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο.4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 
κατά τθ διάρκειά τθσ  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ του ΡΒΚ. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ εντόσ μθνόσ 
από τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν, αφοφ προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 α.   Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν 
 
 β.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 γ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ. 
  
 δ.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ε. Θεωρθμζνθ κατάςταςθ από το γραφείο Εργαςίασ Χανίων (για το μόνιμα απαςχολοφμενο 
προςωπικό)/ εργόςθμο για θμζρα εργαςίασ μθ μόνιμου προςωπικοφ 
 
 ςτ. Ενθμερωμζνθ κατάςταςθ περιοδικισ υγειονομικισ εξζταςθσ του προςωπικοφ. 
 
  η. Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ)  
 
  θ. Voucher (Εκδίδεται από το ΡΒΚ) 
 
  κ. Α.Ρ.Δ. 
 
 Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και  επιβαρφνονται μόνο με τθν προβλεπόμενθ 
από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, ςε περίπτωςθ  διαπίςτωςθσ παραβιάςεων 
οποιαςδιποτε από τισ ανωτζρω ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του  Αναδόχου, το ΡΒΚ δφναται κατόπιν 
ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να  επιβάλει χρθματικό 
πρόςτιμο φψουσ 200€, αφοφ ζχει προθγθκεί αντίςτοιχθ ζγγραφθ ςφςταςθ. 

  Στθν περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ  ςυμβατικισ παρζκκλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου, για τθν οποία 
του ζχει ιδθ επιβλθκεί ποινι ςφμφωνα με τα παραπάνω, το χρθματικό πρόςτιμο κα προςαυξάνεται 
επιπλζον ςε ποςοςτό 50%. Νζα ταυτόςθμθ ςυμβατικι παρζκκλιςθ ι ςϊρευςθ περιςςότερων 
διαφορετικϊν παρεκκλίςεων για τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι και ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα 
ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν κρίςθ του ΡΒΚ ζκπτωςθ του Αναδόχου. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι δφνανται να επιβλθκοφν ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ : 

  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι. 

  β. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά 
περίπτωςθ. 

  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ ςτο 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 
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  δ. Αποκλειςμόσ του αναδόχου από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ο αποκλειςμόσ 
επιβάλλεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Δικαιοςφνθσ, 
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για κζματα καταπολζμθςθσ διαφκοράσ, κακϊσ και 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ και ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 

 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων   

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ εργαςιϊν), 
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Δκτι του ΡΒΚ για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  
 
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 
 
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα 
μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ τθσ υπθρεςίασ για ζνα επιπλζον ζτοσ (1 ζτοσ) μετά από απλι γραπτι 
ειδοποίθςθ του Αναδόχου. 

6.3     Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
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υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

 

 

   Τπηγνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 
  

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά παροχι υπθρεςιϊν ςερβιτόρου μάγειρα που κα εκτελεςτοφν ςτο 
χϊρο τθσ Λζςχθσ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» για τθν εξυπθρζτθςθ των ςιτιηόμενων μελϊν τθσ Λζςχθσ . 

 Κακορίηονται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα VIII πίνακεσ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ για το ωράριο εργαςίασ του 
προςωπικοφ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Τονίηεται ότι το ωράριο εργαςίασ κακϊσ και ο αρικμόσ των 
απαςχολοφμενων κακθμερινά ςε κάκε ειδικότθτα (μάγειρα- ςερβιτόρου) κα κακορίηεται κάκε φορά 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του ΡΒΚ, οι παραπάνω πίνακεσ είναι ενδεικτικοί και δεν δεςμεφεται το ΡΒΚ από 
αυτοφσ.  

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ       

 Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

             1.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τουσ Ειδικοφσ Προυσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 

             2.  Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ αυτισ τα απαιτοφμενα μζςα 
εργαςίασ, το κατάλλθλο εκπαιδευμζνο προςωπικό αλλά και προςωπικό κατάλλθλο όςον αφορά εμφάνιςθ 
και ςυμπεριφορά του ςφμφωνα με τουσ Ειδικοφσ Προυσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με μζριμνα του Αναδόχου και κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να είναι 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα δίνονται από τον επικεφαλι τθσ Λζςχθσ ι τον Αξκό υπθρεςίασ (τισ μθ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ).  

Τόποσ παροχισ Υπθρεςιϊν: Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ», Κορακιζσ Ακρωτθρίου, Χανιά. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των εκατόν εβδομιντα εννζα χιλιάδων τετρακοςίων ογδόντα δφο ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (179.482,50 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου και των παρατάςεων. 

 

 

 

 

 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

Όπωο ζην πξνζαξηεκέλν ζηε δηαθήξπμε ΣΔΤΓ πνπ αλαξηήζεθε ζηελ αξρηθή 
ζειίδα ηνπ δηαγωληζκνύ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζε επεμεξγάζηκε κνζξθή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ειδικοί Προι         

 
1.Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 
 

1.1 Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν ειδικότθτασ Μάγειρα και 
Σερβιτόρου ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν «Αςτζρια»  του Ρεδίου Βολισ Κριτθσ. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα 
παρζχονται, κατόπιν εντολισ του Ρ.Β.Κ., ςφμφωνα με το ενδεικτικό ωράριο-πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ 
Λζςχθσ (ΡΟΣΘΘΚΘ 1 ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VIΙ).  

1.2 Οι υποψιφιοι ανάδοχοι καλοφνται να δϊςουν προςφορά που αναφζρεται ςτο κόςτοσ 
εργαςίασ ανά ϊρα και ανά ειδικότθτα, ςφμφωνα και με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία. 

 

2. Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
 

2.1 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ που προβλζπονται ςτθ 
ςφμβαςθ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ωράριο-πρόγραμμα (ΡΟΣΘΘΚΘ 1 ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VIΙ). Για τισ 
εκάςτοτε απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει ςχετικι εντολι εκτζλεςθσ απαιτοφμενων 
εργαςιϊν από τον Δντι τθσ Λζςχθσ Αξκϊν του Ρ.Β.Κ. (ι τον νόμιμο αντικαταςτάτθ αυτοφ), με 
προειδοποίθςθ δφο (2) θμερϊν ςτθν οποία κα αναγράφονται οι εργαςίεσ και τυχόν μεταβολι του 
ςυνθμμζνου ενδεικτικοφ ωραρίου. Σε περίπτωςθ εκδθλϊςεων ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει προειδοποίθςθ 
τριϊν (3) θμερϊν από τον Δντι τθσ Λζςχθσ Αξκϊν «Αςτζρια» του Ρ.Β.Κ. (ι τον νόμιμο αντικαταςτάτθ 
αυτοφ) όπου κα δφναται να του ηθτθκεί θ παροχι υπθρεςιϊν που αφοροφν ζωσ και (8) ςερβιτόρουσ και 
ζωσ και δφο (2) μάγειρεσ με τα ίδια τυπικά προςόντα και ζγγραφα που απαιτοφνται από τθν παροφςα. Σε 
περίπτωςθ αςκζνειασ υπαλλιλου του ο ανάδοχοσ οφείλει άμεςα να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ του. 

 
2.2 Ειδικότερα οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ  ςερβιτόρου αφοροφν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ : 

α.  Τακτοποίθςθ των τραπεηιϊν και κακιςμάτων, μεταφορά τουσ από και προσ τθν αποκικθ 
και τακτοποίθςθσ τθσ ςάλασ. 

 β. Τοποκζτθςθ των ςερβίτςιων, τραπεηομάντθλων, χαρτοπετςετϊν, λαδόξυδων και ότι άλλο 
του ηθτθκεί  ςτα τραπζηια. 

 γ. Σερβίριςμα φαγθτϊν, άρτου, φροφτων, φδατοσ, κλπ. εδεςμάτων. 

δ. Εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν/ πελατϊν τθσ Λζςχθσ κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ με 
προκυμία και ευγζνεια. 

ε.  Συγκζντρωςθ ςερβίτςιων, κακαριςμόσ τοφτων από τα υπολείμματα του ςυςςιτίου, 
προϊκθςθ προσ πλφςθ ςτο χϊρο των πλυντθρίων μαγειρικϊν ςκευϊν και πινακίων, αμζςωσ μετά τθν 
αποχϊρθςθ των πελατϊν. 

        ςτ.  Συνδρομι ςτθν προετοιμαςία του γεφματοσ και των πακζτων φαγθτοφ (κακάριςμα – 
πλφςιμο λαχανικϊν και φροφτων, κοπι ςαλάτασ, παραλαβι και κοπι άρτου κλπ.), ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. Αναφζρει τυχόν ελλείψεισ ςτον Αξιωματικό Υπθρεςίασ. 

η.  Κακαριότθτα και τακτοποίθςθ ςτουσ πάγκουσ και τα ψυγεία των εςτιατορίων κακϊσ και 
εφοδιαςμό των ψυγείων. 

θ. Τακτοποίθςθ των αποκθκϊν. 

κ. Κακαριότθτα (ςκοφπιςμα – ςφουγγάριςμα) των χϊρων εςτίαςθσ και γφρω από τα 
τραπζηια τθσ Λζςχθσ, εφόςον αυτό απαιτθκεί ζκτακτα κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ ι δεν δφναται θ 
Λζςχθ, για οποιοδιποτε λόγο, να εξαςφαλίςει προςωπικό κακαριότθτασ. 

ι.  Εφόςον κλθκεί προσ τοφτο από τθν Υπθρεςία, λειτουργία του κυλικείου τθσ Λζςχθσ 
«ΑΣΤΕΙΑ» ωσ πωλθτισ ι ςερβιτόροσ με όλεσ τισ παραπάνω περιγραφείςεσ υποχρεϊςεισ να ιςχφουν και 
ςτο χϊρο του κυλικείου αλλά και ςε άλλουσ χϊρουσ του ΡΒΚ ςε περίπτωςθ εκδθλϊςεων που 
πραγματοποιοφνται με τθν πλιρθ ευκφνθ ι ςυμμετοχι τθσ Λζςχθσ «Αςτζρια». 
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ια.Μζριμνα για τον φυςικό αεριςμό του εςωτερικοφ χϊρου και για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ με τθν κατάλλθλθ χριςθ χωριςμάτων προσ  απομόνωςθ μθ χρθςιμοποιοφμενων χϊρων (ϊςτε 
να μθν παρουςιάηεται απϊλεια ψφξθσ ι κερμότθτασ) και τθν ορκολογικι χριςθ του φωτιςμοφ.  

       ιβ. Ο ςερβιτόροσ είναι υποχρεωμζνοσ να φορά προβλεπόμενθ ςτολι που υποδεικνφεται από 
τον Δντι τθσ Λζςχθσ και κατάλλθλα υποδιματα. Τα είδθ αυτά δεν χορθγοφνται από το ΡΒΚ. Τα ροφχα 
εργαςίασ του πρζπει να είναι πάντα κακαρά.  

 
2.3. Οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ μάγειρα αφοροφν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ : 

 
               α. Να αναλαμβάνει τθν παραςκευι εδεςμάτων: 

(1) Κακθμερινά δφο (2) είδθ μαγειρευτοφ φαγθτοφ, τθγανθτά και ψθτά τθσ ϊρασ 
κακϊσ και τρία (3) είδθ ορεκτικϊν  (80 με 150 μερίδεσ ςυνολικά και ανά υπθρεςία πρωινι-βραδινι) 

(2) Κυριακζσ και Αργίεσ τρία (3) είδθ μαγειρευτοφ φαγθτοφ, τθγανθτά και ψθτά τθσ 
ϊρασ κακϊσ και τρία (3) είδθ ορεκτικϊν  (130 με 200 μερίδεσ ςυνολικά και ανά υπθρεςία πρωινι-
βραδινι) 

(3) Μενοφ δεξιϊςεων και επιςιμων γευμάτων. 

        β. Να ενθμερϊνει τον Δντθ τθσ Λζςχθσ για τισ απαιτοφμενεσ παραγγελίεσ και ποςότθτεσ 
τροφίμων που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μθνιαίο μενοφ και τα μενοφ των εκδθλϊςεων. 

        γ. Να ελζγχει τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των πρϊτων υλϊν/ τροφίμων που αγοράηονται 
από το εμπόριο και αναφζρει ςε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ ι μθ επάρκειασ ςτον Δντι τθσ Λζςχθσ 

                      δ. Να χειρίηεται τα υπάρχοντα ςτο μαγειρείο μθχανιματα ωσ και αυτά προθγμζνθσ 
τεχνολογίασ που τυχόν κα ειςαχκοφν. 

                     ε. Να εκτελεί προλθπτικι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων που χειρίηεται για τθν παραςκευι 
του ςυςςιτίου, όπωσ αυτι κακορίηεται από τα τεχνικά εγχειρίδια και τισ οδθγίεσ του ςυςτιματοσ 
ςυντθριςεωσ που ιςχφει ςτο Στρατό, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και αποφυγι πυρκαγιάσ. 

                   ςτ. Να είναι υπεφκυνοσ και να φροντίηει για τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ των τροφίμων 
και τθν κακαριότθτα και ευταξία του χϊρου των μαγειρείων, αποκθκϊν τροφίμων, κλπ. Να κακαρίηει τον 
χϊρο εργαςίασ του (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, επιφάνειεσ, φοφρνουσ, ψθςταριζσ, φριτζηεσ, απορροφθτιρα 
κτλ) με τα ενδεδειγμζνα υλικά και μζςα που του χορθγεί θ Υπθρεςία. 

 η.   Να λαμβάνει τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ κατά των ατυχθμάτων προςωπικοφ και 
υλικοφ και να τθρεί τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ.  

           θ.    Ο μάγειρασ είναι υποχρεωμζνοσ να φορά προβλεπόμενθ ςτολι μάγειρα που 
υποδεικνφεται από τον Δντι τθσ Λζςχθσ, ςκοφφο, γάντια μιασ χριςεωσ και κατάλλθλα υποδιματα. Τα είδθ 
αυτά δεν χορθγοφνται από το ΡΒΚ. Τα ροφχα εργαςίασ του πρζπει να είναι πάντα κακαρά. 

  
2.4. Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει για το διατικζμενο προςωπικό που κα εργαςκεί, να προςκομίςει 

ςτο Δντθ τθσ Λζςχθσ ϋϋΑςτζριαϋϋ κεωρθμζνα αντίγραφα δελτία ταυτότθτασ. Επίςθσ το προςωπικό πρζπει 
να ζχει κεωρθμζνα βιβλιάρια υγείασ από τθν αρμόδια αρχι του Ν. Χανίων με ςυνοδευτικζσ 
προβλεπόμενεσ εξετάςεισ που κα γίνονται υποχρεωτικά ςε δθμόςια νοςοκομεία ι όπου αλλοφ ορίηει ο 
νόμοσ. 

 

3. Ρροςωπικό Αναδόχου 
 

3.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει το προςωπικό που κατά τθν κρίςθ του απαιτείται 
για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που κα ηθτθκοφν από το Ρ.Β.Κ. Το διατικζμενο προςωπικό δφναται είτε να 
τελεί ςε υπαλλθλικι ςχζςθ  προσ τον Ανάδοχο, είτε να είναι αυτοαπαςχολοφμενο/αυταςφάλιςτο με ςχζςθ 
υπεργολαβίασ προσ τον Ανάδοχο. 
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3.2. Για λόγουσ αςφαλείασ κάκε πρόςωπο που πρόκειται να απαςχολθκεί/εργαςτεί ςτον 
Ανάδοχο κα πρζπει να εγκρίνεται από το Ρ.Β.Κ. Ο Ανάδοχοσ  πρζπει να προςκομίςει ςτο Γρ. Αςφαλείασ 
Φ/Α δελτίων ταυτότθτοσ με το υπαλλθλικό προςωπικό (το ςφνολο του προςωπικοφ που κα 
χρθςιμοποιιςει άμεςα είτε ενδζχεται να χρθςιμοποιιςει ςτο μζλλον), προσ ζκδοςθ δελτίων ειςόδου. Ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με ότι προβλζπεται από τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ Αρχζσ ςε ςχζςθ με 
κζματα Αςφάλειασ. 

3.3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτον Δντθ τθσ Λζςχθσ  και ςτον Κλάδο Οικ. 
Υπθρεςιϊν, κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα απαςχολείται ςε μόνιμθ βάςθ, κεωρθμζνθ κατάςταςθ 
από το Γραφείο εργαςίασ Χανίων Κριτθσ θ οποία και κα αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό 
δικαιολογθτικό για τθν πλθρωμι του ςτο τζλοσ εκάςτου μινα. Σε περίπτωςθ προςωπικοφ που δεν 
απαςχολείται μόνιμα κα πρζπει να υπάρχει το αντίςτοιχο εργόςθμο για τθν αντίςτοιχθ θμζρα εργαςίασ το 
οποίο και κα αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό δικαιολογθτικό για τθν πλθρωμι του για τθ ςυγκεκριμζνθ 
εργαςία ςτο τζλοσ εκάςτου μινα. 

3.4.  Ωσ προσ τθν υγιεινι κατάςταςθ του προςωπικοφ υποχρεοφται να τθρεί τισ ςχετικζσ 
υγειονομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ και να ζχει ςυνεχϊσ ενθμερωμζνθ κατάςταςθ περιοδικισ 
υγειονομικισ εξζταςθσ του προςωπικοφ θ οποία και κα αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό δικαιολογθτικό 
για τθν πλθρωμι του ςτο τζλοσ εκάςτου μινα. Τα ζξοδα τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ κα βαρφνουν τον 
ανάδοχο. 

3.5. Με ευκφνθ του Αναδόχου, κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα που αφοροφν ςτθν επιλογι, 
πρόςλθψθ, μεταφορά, πλθρωμι, αςφάλεια, υγεία και περίκαλψθ των εργαηομζνων τα οποία υπόκεινται 
ςτισ διατάξεισ των ιςχυόντων περί εργαηομζνων και εργαςίασ Νόμων και διαταγμάτων του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ και αποφάςεων ι διατάξεων των Τοπικϊν Αρχϊν. 

3.6. Το αλλοδαπό προςωπικό που κα προςλθφκεί κατά τα ανωτζρω, πρζπει να ομιλεί- γράφει 
με ευχζρεια τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε επίπεδο Β2.  

 
4. Ρροςόντα απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
 

4.1. Το προςωπικό που με ευκφνθ του Αναδόχου κα προςφζρει τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ 
ςτθ Λζςχθ Ρ.Β.Κ. είτε τελεί ςε υπαλλθλικι ςχζςθ με τον Ανάδοχο, είτε ςυνιςτά βοθκό εκπλιρωςθσ αυτοφ, 
κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω προςόντα: 

 
 α. Για τισ υπθρεςίεσ μάγειρα: 
 
      (1) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μαγειρικισ Τζχνθσ ι Τεχνικόσ 

Μαγειρικισ Τζχνθσ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν 
μονάδων: ΙΕΚ ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου  Α ι Β κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ , αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και δφο τουλάχιςτον χρόνια 
εμπειρία ςτθν ειδικότθτα που να αποδεικνφεται. Ειδικότερα, οι κάτοχοι πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του 
Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΤΕΚ) του τμιματοσ του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52  Α) 
Μαγειρικισ Τζχνθσ διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να προςκομίςουν και απολυτιριο τίτλο 
τουλάχιςτον Γ Γυμναςίου, ι 

      (2) Ρτυχίο Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ) και πζντε τουλάχιςτον χρόνια εμπειρία 
ςτθν ειδικότθτα που να αποδεικνφεται με ζγγραφα ςχζςθσ εργαςίασ ι ςφμβαςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι 
ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ 
που ηθτείται. 

 β. Για τισ υπθρεςίεσ ςερβιτόρου 

       (1) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ξενοδοχειακισ Εςτιατορικισ 
Τεχνικισ ι Ξενοδοχειακϊν & Επιςιτιςτικϊν Υπθρεςιϊν ι Υπεφκυνοσ Μονάδοσ Συςτθματοποιθμζνου 
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Επιςιτιςμοφ (catering) ι Τεχνίτθσ Εςτιατορίου-Επιςιτιςμοφ (ςερβιτόροσ) ι Ειδικόσ ξενοδοχειακϊν 
Επιχειριςεων ι Ξενοδοχειακισ –Εςτιατορικισ Τζχνθσ ι βοθκόσ Εςτιατορικισ Τζχνθσ, ι 

                   (2) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι 
Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου  Α ι Β κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι 
Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι 
ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ , αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ι 

                 (3) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ , ανεξαρτιτωσ 
ειδικότθτασ με ταυτόχρονθ εμπειρία (2) ετϊν που να αποδεικνφεται με ζγγραφα ςχζςθσ εργαςίασ ι 
ςφμβαςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με 
το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ που ηθτείται. 

4.2. Πλο το προςωπικό κα πρζπει να ζχει λευκό Ροινικό Μθτρϊο . 
 

5. Μζςα Εργαςίασ – Μεταφορά Ρροςωπικοφ 
 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςτο προςωπικό του όλα τα μζςα εργαςίασ κακϊσ και τθ 
μεταφορά αυτοφ. Επιτρζπεται θ επιβίβαςθ ςε προγραμματιςμζνα δρομολόγια μεταφοράσ προςωπικοφ 
του ΡΒΚ μόνο κατόπιν υποβολισ εγγράφου αιτιματοσ και αποδοχισ του από τθν Υπθρεςία. 
 
6. Ατυχιματα 
 

Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για ατυχιματα που τυχϊν προκλθκοφν από διαπιςτωμζνθ 
υπαιτιότθτα (δόλο ι αμζλεια) του προςωπικοφ του, είτε ςτο ίδιο το προςωπικό είτε ςε οποιανδιποτε 
τρίτο, και κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ αποκατάςταςθσ των απαιτιςεων που μπορεί να προκφψουν  
(ενδεικτικά: πρόκλθςθ υλικϊν ηθμιϊν, τραυματιςμό, κάνατο) ωσ αποτζλεςμα αυτϊν και χωρίσ καμία 
απαίτθςθ από το ΡΒΚ. 
 
7. Εμφάνιςθ και ςυμπεριφορά προςωπικοφ 
 

7.1. Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Ρ.Β.Κ. για τθν εν γζνει καλι και ομοιόμορφθ 
εμφάνιςθ του υπαγομζνου ςϋ αυτόν προςωπικοφ και τθν άψογθ ςυμπεριφορά του ςφμφωνα με τα χρθςτά 
ικθ και τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ.  

 
7.2. Το προςωπικό του Αναδόχου κα είναι ενδεδυμζνο με ςτολι εργαςίασ που κα εγκρικεί από 

το Ρ.Β.Κ. 

 7.3. Το Ρ.Β.Κ. δικαιοφται να διατάξει τθν αντικατάςταςθ και τθν άμεςθ αποπομπι των 
απείκαρχων, ακατάλλθλων ι μθ τιμίων ιδιωτϊν. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τισ από δόλο ι αμζλεια 
πράξεισ του προςωπικοφ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 

 7.4. Ο ανάδοχοσ οφείλει να απομακρφνει από τον χϊρο εργαςίασ  αμζςωσ κάκε μζλοσ του 
προςωπικοφ του που κρίνεται ωσ ακατάλλθλο για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Υπθρεςίασ ι δείχνει 
αμζλεια ωσ προσ τα κακικοντα του ι ςυμπεριφζρεται άπρεπα και να μθν επαναπροςλάβει τοφτο ςε 
οποιαδιποτε εργαςία που να ζχει ςχζςθ με το Ρ.Β.Κ.  χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του. 
 
8. Ρεριοριςμοί Αναδόχου 
 

8.1. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκπροςωπείται δθμοςίωσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο 
ωσ οποιαςδιποτε φφςεωσ υπάλλθλοσ του Ρ.Β.Κ. χρθςιμοποιϊντασ το όνομα ΡΒΚ.  

 
8.2. Κατά τισ ςυναλλαγζσ του με τρίτουσ κα εμφανίηεται με τθν δικι του επωνυμία.  
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8.3. Ο ανάδοχοσ και οι εργαηόμενοι ςε αυτόν και για αυτόν κατά καμία ζννοια δεν είναι 
δυνατό να κεωρθκοφν υπάλλθλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, του Ρ.Β.Κ. ι άλλθσ Δθμόςιασ αρχισ θ οποία 
κα βρίςκεται ςε κάποια ςχζςθ με τθν λειτουργία του Ρ.Β.Κ.  

8.4. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που υπάγεται ς’ αυτόν δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να 
χρθςιμοποιιςει τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του Ρ.Β.Κ  κατά οποιονδιποτε τρόπο για προςωπικό 
του όφελοσ πζραν τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ.  

 
9. Ωράριο εργαςίασ   

 
9.1. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα παρζχονται κατόπιν εντολισ του Ρ.Β.Κ. ςφμφωνα με το 

ςυνθμμζνο ενδεικτικό ωράριο-πρόγραμμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
9.2. Το ΡΒΚ διατθρεί τθν δυνατότθτα να τροποποιιςει μονομερϊσ το ςυνθμμζνο ενδεικτικό 

ωράριο, για λόγουσ προςαρμογισ ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ του, γνωρίηοντασ τουλάχιςτον 48 ϊρεσ 
νωρίτερα ςτον Ανάδοχο κάκε τζτοια τροποποίθςθ. 

 
10.Επιτροπι Ζλεγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και Ρρακτικό Αναφοράσ Εργαςιϊν 
 

10.1. Για τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου και του 
απαςχολοφμενου από αυτό προςωπικοφ κα ςυςτακεί Επιτροπι Ζλεγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
Αντικείμενο τθσ ανωτζρω Επιτροπισ κα είναι ο ςυςτθματικόσ τακτικόσ και ζκτακτοσ ζλεγχοσ όλων των 
ςυμβατικϊν προβλζψεων κατά τθν εν γζνει λειτουργία τθσ Λζςχθσ, θ διαπίςτωςθ τυχϊν παραβάςεων και 
θ πρόταςθ για εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων για τθν αποκατάςταςθ τουσ. 

10.2.  Στα τζλθ ζκαςτου μθνόσ κα ςυντάςςεται Μθνιαίο πρακτικό με μζριμνα του Δντθ Λζςχθσ, 
ςτο οποίο κα βεβαιϊνονται οι ςυνολικζσ ϊρεσ εργαςίασ ανά ειδικότθτα που εκτελζςτθκαν κατά τθ 
διάρκεια του μινα. Το Μθνιαίο Ρρακτικό κα ελζγχεται και κα υπογράφεται και από τθν Επιτροπι Ζλεγχου 
Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Εν ςυνεχεία το πρακτικό κα αποςτζλλεται ςτα αρμόδια όργανα για τθν 
πλθρωμι του αναδόχου. 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  

 

 

 

 



 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 1. Θ παροφςα προςφορά υποβάλλεται για τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ …………………….. ςτο 
διαγωνιςμό παροχισ υπθρεςιϊν ςερβιτόρου και μάγειρα για τθν Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ που 
διεξάγει το ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 33/2020 διακιρυξθ. 

 2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικμ. 33/2020 του 
ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

 3. Δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι μου από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

 4. Μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι μου υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα. 

 5. Ραραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (ΡΒΚ) για αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ι τθσ υπαναχϊρθςθσ του. 
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 6. Δε κα χρθςιμοποιιςω (άμεςα ι ζμμεςα) αντιπροςϊπουσ μόνιμουσ ςτθν εφεδρεία 
Αξιωματικοφσ ι μόνιμουσ αποςτράτουσ Αξιωματικοφσ για τουσ οποίουσ δεν ζχει παρζλκει πενταετία από 
τθν αποςτρατεία τουσ, βάςει του άρκρου 66 του ΝΔ 1400/73. 

 

 

          Xανιά, ..............….2020 

           Ο δθλϊν 

  

                      (υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   2.393,00 ευρϊ 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των δφο χιλιάδων τριακοςίων ενενιντα τριϊν ευρϊ  (2.393,00 ευρϊ) υπζρ του …………. Δ\νςθ 
…………………………………….  για τθ ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν 5 Νοε 2020 για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν ςερβιτόρου και μάγειρα για τθν Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικμό 33/2020 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 5 Ιουνίου 2021 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  ……………,00 ευρϊ 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των ………………………….. χιλιάδων ………….............................................. ευρϊ (…………..,00 €) ςτο οποίο 
και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… 
……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που 
υπζγραψε μαηί ςασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςερβιτόρου και μάγειρα για τθν Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» 
του ΡΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 33/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 

 

 

 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 

Α/Α ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ/ΩΑ 

(Α) 

ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ 2+1 ΕΤΘ 

(Β) 

ΓΙΝΟΜΕΝΟ 

(Α)*(Β) 

1 ΜΑΓΕΙΑΣ  9.144 (Γ) 

2 ΣΕΒΙΤΟΟΣ  10.974 (Δ) 

   ΣΥΝΟΛΟ *(Γ)+(Δ)+ 

  

 Θ παραπάνω προςφορά δεν περιζχει ΦΡΑ και ιςχφει μζχρι 5 Μαΐου 2021. 

                     Ο 

           ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙΙ – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΙΘΜΟ …../2020 

 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν μάγειρα και ςερβιτόρου ςτθ λζςχθ Αξκων ΡΒΚ «Αςτζρια». 
  
 Σιμερα, τθν ………..  μθνόσ ……………………. Του ζτουσ 2020 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ ςτον Ραηινό  Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
   
 1.  Το ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, ……………………………………… 
   
 2.  Θ …………………………………………. με ΑΔΤ …………… διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 
ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 
 

ΑΘΟ  1 
Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 
 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 
600.1/……………………………………………………………/ΡΒΚ/ΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτθ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ 
ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ςτον-θν «………………………………………………………….», που κα καλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», 
και ςτο ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ»  και αντικείμενο τθσ  αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν 
μάγειρα και ςερβιτόρου ςτθ λζςχθ Αξκων ΡΒΚ «Αςτζρια», ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, οι 
οποίοι βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν Διακιρυξθ 33/2020. 
 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατό δζκα εννζα χιλιάδων 
εξακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ (119.655,00 €) τα δφο (2) ζτθ,  χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 
 3. Το κόςτοσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν κάκε ειδικότθτασ ανά ϊρα ορίηεται ωσ εξισ: 

 
  α. Μάγειρασ: …………………………………………………………. (………. €) 

 

  β. Σερβιτόροσ: ………………………………………………………..  (………. €) 
 

 4. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται για οποιονδιποτε λόγο. 
 

ΑΘΟ  2 
         Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 
 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα 
μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ του ΡΒΚ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ μετά από απλι γραπτι ειδοποίθςθ 
του Αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ. 
 

ΑΘΟ  3 
Ρροςδιοριςμόσ Υπθρεςιϊν - Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

 
 1. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ που προβλζπονται ςτθ 

ςφμβαςθ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ωράριο-πρόγραμμα  (Ρροςκικθ «1»). Για τισ εκάςτοτε απαιτοφμενεσ 
εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει ςχετικι εντολι εκτζλεςθσ απαιτοφμενων εργαςιϊν από τον Δντι τθσ 
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Λζςχθσ Αξκϊν του Ρ.Β.Κ. (ι τον νόμιμο αντικαταςτάτθ αυτοφ), με προειδοποίθςθ δφο (2) θμζρων ςτθν 
οποία κα αναγράφονται οι εργαςίεσ και τυχόν μεταβολι του ςυνθμμζνου ενδεικτικοφ ωραρίου. Σε 
περίπτωςθ εκδθλϊςεων ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει προειδοποίθςθ τριϊν (3) θμερϊν από τον Δντι τθσ 
Λζςχθσ Αξκϊν «Αςτζρια» του Ρ.Β.Κ. (ι τον νόμιμο αντικαταςτάτθ αυτοφ) όπου κα δφναται να του ηθτθκεί 
θ παροχι υπθρεςιϊν που αφοροφν ζωσ και (8) ςερβιτόρουσ και ζωσ και δφο (2) μάγειρεσ με τα ίδια τυπικά 
προςόντα και ζγγραφα που απαιτοφνται από τθν παροφςα. Σε περίπτωςθ αςκζνειασ υπαλλιλου του ο 
ανάδοχοσ οφείλει άμεςα να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ του. 

 
2.  Ειδικότερα οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ  ςερβιτόρου αφοροφν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ : 
 

α.  Τακτοποίθςθ των τραπεηιϊν και κακιςμάτων, μεταφορά τουσ από και προσ τθν 
αποκικθ και τακτοποίθςθσ τθσ ςάλασ. 

 
β.    Τοποκζτθςθ των ςερβίτςιων, τραπεηομάντθλων, χαρτοπετςετϊν, λαδόξυδων και ότι 

άλλο του ηθτθκεί  ςτα τραπζηια. 
 
γ.      Σερβίριςμα φαγθτϊν, άρτου, φροφτων, φδατοσ, κλπ. εδεςμάτων. 

 
δ.     Εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν/ πελατϊν τθσ Λζςχθσ κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ με 

προκυμία και ευγζνεια. 
 
ε.    Συγκζντρωςθ ςερβίτςιων, κακαριςμόσ τοφτων από τα υπολείμματα του ςυςςιτίου, 

προϊκθςθ προσ πλφςθ ςτο χϊρο των πλυντθρίων μαγειρικϊν ςκευϊν και πινακίων, αμζςωσ μετά τθν 
αποχϊρθςθ των πελατϊν. 

 
ςτ.     Συνδρομι ςτθν προετοιμαςία του γεφματοσ και των πακζτων φαγθτοφ (κακάριςμα – 

πλφςιμο λαχανικϊν και φροφτων, κοπι ςαλάτασ, παραλαβι και κοπι άρτου κλπ.), ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. Αναφζρει τυχόν ελλείψεισ ςτον Αξιωματικό Υπθρεςίασ. 

 
η.       Κακαριότθτα και τακτοποίθςθ ςτουσ πάγκουσ και τα ψυγεία των εςτιατορίων κακϊσ 

και εφοδιαςμό των ψυγείων. 
 
θ.      Τακτοποίθςθ των αποκθκϊν. 
 
κ.     Κακαριότθτα (ςκοφπιςμα – ςφουγγάριςμα) των χϊρων εςτίαςθσ και γφρω από τα 

τραπζηια τθσ Λζςχθσ, εφόςον αυτό απαιτθκεί ζκτακτα κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ ι δεν δφναται θ 
Λζςχθ, για οποιοδιποτε λόγο, να εξαςφαλίςει προςωπικό κακαριότθτασ. 

 
ι.      Εφόςον κλθκεί προσ τοφτο από τθν Υπθρεςία, λειτουργία του κυλικείου τθσ Λζςχθσ 

«ΑΣΤΕΙΑ» ωσ πωλθτισ ι ςερβιτόροσ με όλεσ τισ παραπάνω περιγραφείςεσ υποχρεϊςεισ να ιςχφουν και 
ςτο χϊρο του κυλικείου αλλά και ςε άλλουσ χϊρουσ του ΡΒΚ ςε περίπτωςθ εκδθλϊςεων που 
πραγματοποιοφνται με τθν πλιρθ ευκφνθ ι ςυμμετοχι τθσ Λζςχθσ «Αςτζρια». 

 
ια.    Μζριμνα για τον φυςικό αεριςμό του εςωτερικοφ χϊρου και για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ με τθν κατάλλθλθ χριςθ χωριςμάτων προσ  απομόνωςθ μθ χρθςιμοποιοφμενων χϊρων (ϊςτε 
να μθν παρουςιάηεται απϊλεια ψφξθσ ι κερμότθτασ) και τθν ορκολογικι χριςθ του φωτιςμοφ.  

 
ιβ.      Ο ςερβιτόροσ είναι υποχρεωμζνοσ να φορά προβλεπόμενθ ςτολι που υποδεικνφεται 

από τον Δντι τθσ Λζςχθσ και κατάλλθλα υποδιματα. Τα είδθ αυτά δεν χορθγοφνται από το ΡΒΚ. Τα ροφχα 
εργαςίασ του πρζπει να είναι πάντα κακαρά.  

 
3.       Οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ μάγειρα αφοροφν τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ : 
 

                     α. Να αναλαμβάνει τθν παραςκευι εδεςμάτων: 
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    (1)  Κακθμερινά δφο (2) είδθ μαγειρευτοφ φαγθτοφ, τθγανθτά και ψθτά τθσ ϊρασ κακϊσ 
και τρία (3) είδθ ορεκτικϊν  (80 με 150 μερίδεσ ςυνολικά και ανά υπθρεςία πρωινι-βραδινι) 

    (2) Κυριακζσ και Αργίεσ τρία (3) είδθ μαγειρευτοφ φαγθτοφ, τθγανθτά και ψθτά τθσ ϊρασ 
κακϊσ και τρία (3) είδθ ορεκτικϊν  (130 με 200 μερίδεσ ςυνολικά και ανά υπθρεςία πρωινι-βραδινι) 

    (3) Μενοφ δεξιϊςεων και επιςιμων γευμάτων. 
 

        β. Να ενθμερϊνει τον Δντθ τθσ Λζςχθσ για τισ απαιτοφμενεσ παραγγελίεσ και ποςότθτεσ 
τροφίμων που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μθνιαίο μενοφ και τα μενοφ των εκδθλϊςεων. 

 
        γ. Να ελζγχει τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των πρϊτων υλϊν/ τροφίμων που αγοράηονται 

από το εμπόριο και αναφζρει ςε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ ι μθ επάρκειασ ςτον Δντι τθσ Λζςχθσ 
 

                      δ. Να χειρίηεται τα υπάρχοντα ςτο μαγειρείο μθχανιματα ωσ και αυτά προθγμζνθσ 
τεχνολογίασ που τυχόν κα ειςαχκοφν. 
 
                     ε. Να εκτελεί προλθπτικι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων που χειρίηεται για τθν παραςκευι 
του ςυςςιτίου, όπωσ αυτι κακορίηεται από τα τεχνικά εγχειρίδια και τισ οδθγίεσ του ςυςτιματοσ 
ςυντθριςεωσ που ιςχφει ςτο Στρατό, με ςκοπό τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων και αποφυγι πυρκαγιάσ. 
 
                   ςτ. Να είναι υπεφκυνοσ και να φροντίηει για τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ των τροφίμων 
και τθν κακαριότθτα και ευταξία του χϊρου των μαγειρείων, αποκθκϊν τροφίμων, κλπ. Να κακαρίηει τον 
χϊρο εργαςίασ του (θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, επιφάνειεσ, φοφρνουσ, ψθςταριζσ, φριτζηεσ, απορροφθτιρα 
κτλ) με τα ενδεδειγμζνα υλικά και μζςα που του χορθγεί θ Υπθρεςία. 
 

η.   Να λαμβάνει τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ κατά των ατυχθμάτων προςωπικοφ και 
υλικοφ και να τθρεί τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ.  

 
 θ.  Ο μάγειρασ είναι υποχρεωμζνοσ να φορά προβλεπόμενθ ςτολι μάγειρα που υποδεικνφεται 

από τον Δντι τθσ Λζςχθσ, ςκοφφο, γάντια μιασ χριςεωσ και κατάλλθλα υποδιματα. Τα είδθ αυτά δεν 
χορθγοφνται από το ΡΒΚ. Τα ροφχα εργαςίασ του πρζπει να είναι πάντα κακαρά. 

 
4.       Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει για το διατικζμενο προςωπικό που κα εργαςκεί, να προςκομίςει ςτο 

Δντθ τθσ Λζςχθσ ϋϋΑςτζριαϋϋ κεωρθμζνα αντίγραφα δελτία ταυτότθτασ. Επίςθσ το προςωπικό πρζπει να 
ζχει κεωρθμζνα βιβλιάρια υγείασ από τθν αρμόδια αρχι του Ν. Χανίων με ςυνοδευτικζσ προβλεπόμενεσ 
εξετάςεισ που κα γίνονται υποχρεωτικά ςε δθμόςια νοςοκομεία ι όπου αλλοφ ορίηει ο νόμοσ. 
 

ΑΘΟ  4 
Ρροςωπικό Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει το προςωπικό που κατά τθν κρίςθ του απαιτείται 

για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που κα ηθτθκοφν από το Ρ.Β.Κ. Το διατικζμενο προςωπικό δφναται είτε να 
τελεί ςε υπαλλθλικι ςχζςθ  προσ τον Ανάδοχο, είτε να είναι αυτοαπαςχολοφμενο/αυταςφάλιςτο με ςχζςθ 
υπεργολαβίασ προσ τον Ανάδοχο. 

 
2. Για λόγουσ αςφαλείασ κάκε πρόςωπο που πρόκειται να απαςχολθκεί/εργαςτεί ςτον 

Ανάδοχο κα πρζπει να εγκρίνεται από το Ρ.Β.Κ. Ο Ανάδοχοσ  πρζπει να προςκομίςει ςτο Γρ. Αςφαλείασ 
Φ/Α δελτίων ταυτότθτοσ με το υπαλλθλικό προςωπικό (το ςφνολο του προςωπικοφ που κα 
χρθςιμοποιιςει άμεςα είτε ενδζχεται να χρθςιμοποιιςει ςτο μζλλον),προσ ζκδοςθ δελτίων ειςόδου. Ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με ότι προβλζπεται από τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ Αρχζσ ςε ςχζςθ με 
κζματα Αςφάλειασ. 

 
3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτον Δντθ τθσ Λζςχθσ  και ςτον Κλάδο Οικ. 

Υπθρεςιϊν, κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα απαςχολείται ςε μόνιμθ βάςθ, κεωρθμζνθ κατάςταςθ 
από το Γραφείο εργαςίασ Χανίων Κριτθσ θ οποία και κα αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό 
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δικαιολογθτικό για τθν πλθρωμι του ςτο τζλοσ εκάςτου μινα . Σε περίπτωςθ προςωπικοφ που δεν 
απαςχολείται μόνιμα κα πρζπει να υπάρχει το αντίςτοιχο εργόςθμο για τθν αντίςτοιχθ θμζρα εργαςίασ το 
οποίο και κα αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό δικαιολογθτικό για τθν πλθρωμι του για τθ ςυγκεκριμζνθ 
εργαςία ςτο τζλοσ εκάςτου μινα.  

 
4.  Ωσ προσ τθν υγιεινι κατάςταςθ του προςωπικοφ υποχρεοφται να τθρεί τισ ςχετικζσ 

υγειονομικζσ και αςτυνομικζσ διατάξεισ και να ζχει ςυνεχϊσ ενθμερωμζνθ κατάςταςθ περιοδικισ 
υγειονομικισ εξζταςθσ του προςωπικοφ θ οποία και κα αποτελεί απαραίτθτο ςυνοδευτικό δικαιολογθτικό 
για τθν πλθρωμι του ςτο τζλοσ εκάςτου μινα. Τα ζξοδα τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ κα βαρφνουν τον 
ανάδοχο. 

 
5. Με ευκφνθ του Αναδόχου, κα λαμβάνονται όλα τα μζτρα που αφοροφν ςτθν επιλογι, 

πρόςλθψθ, μεταφορά, πλθρωμι, αςφάλεια, υγεία και περίκαλψθ των εργαηομζνων τα οποία υπόκεινται 
ςτισ διατάξεισ των ιςχυόντων περί εργαηομζνων και εργαςίασ Νόμων και διαταγμάτων του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ και αποφάςεων ι διατάξεων των Τοπικϊν Αρχϊν. 

 
6. Το αλλοδαπό προςωπικό που κα προςλθφκεί κατά τα ανωτζρω, πρζπει να ομιλεί- γράφει 

με ευχζρεια τθν ελλθνικι γλϊςςα ςε επίπεδο Β2.  
 

ΑΘΟ  5 
Ρροςόντα απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

 
1. Το προςωπικό που με ευκφνθ του Αναδόχου κα προςφζρει τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ 

ςτθ Λζςχθ Ρ.Β.Κ. είτε τελεί ςε υπαλλθλικι ςχζςθ με τον Ανάδοχο, είτε ςυνιςτά βοθκό εκπλιρωςθσ αυτοφ, 
κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω προςόντα: 

 
     α. Για τισ υπθρεςίεσ μάγειρα: 

 
(1) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μαγειρικισ Τζχνθσ ι Τεχνικόσ 

Μαγειρικισ Τζχνθσ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν 
μονάδων: ΙΕΚ ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου  Α ι Β κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ , αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ και δφο τουλάχιςτον χρόνια 
εμπειρία ςτθν ειδικότθτα που να αποδεικνφεται. Ειδικότερα, οι κάτοχοι πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του 
Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΤΕΚ) του τμιματοσ του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52  Α) 
Μαγειρικισ Τζχνθσ διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να προςκομίςουν και απολυτιριο τίτλο 
τουλάχιςτον Γ Γυμναςίου, ι 

(2) Ρτυχίο Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ) και πζντε τουλάχιςτον χρόνια εμπειρία 
ςτθν ειδικότθτα που να αποδεικνφεται με ζγγραφα ςχζςθσ εργαςίασ ι ςφμβαςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι 
ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ 
που ηθτείται. 

 β. Για τισ υπθρεςίεσ ςερβιτόρου 
(1) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ξενοδοχειακισ Εςτιατορικισ 

Τεχνικισ ι Ξενοδοχειακϊν & Επιςιτιςτικϊν Υπθρεςιϊν ι Υπεφκυνοσ Μονάδοσ Συςτθματοποιθμζνου 
Επιςιτιςμοφ (catering) ι Τεχνίτθσ Εςτιατορίου-Επιςιτιςμοφ (ςερβιτόροσ) ι Ειδικόσ ξενοδοχειακϊν 
Επιχειριςεων ι Ξενοδοχειακισ –Εςτιατορικισ Τζχνθσ ι βοθκόσ Εςτιατορικισ Τζχνθσ, ι 

 (2) Ρτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι 
Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου  Α ι Β κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου ι 
Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι 
ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ , αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ι 

 (3) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ , ανεξαρτιτωσ 



 

Σελίδα 49 

ειδικότθτασ με ταυτόχρονθ εμπειρία (2) ετϊν που να αποδεικνφεται με ζγγραφα ςχζςθσ εργαςίασ ι 
ςφμβαςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με 
το αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ που ηθτείται. 

 
2.  Πλο το προςωπικό κα πρζπει να ζχει λευκό Ροινικό Μθτρϊο . 
 

ΑΘΟ 6 
Μζςα Εργαςίασ – Μεταφορά Ρροςωπικοφ 

 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςτο προςωπικό του όλα τα μζςα εργαςίασ κακϊσ και τθ 

μεταφορά αυτοφ. Επιτρζπεται θ επιβίβαςθ ςε προγραμματιςμζνα δρομολόγια μεταφοράσ προςωπικοφ 
του ΡΒΚ μόνο κατόπιν υποβολισ εγγράφου αιτιματοσ και αποδοχισ του από τθν Υπθρεςία. 
 

ΑΘΟ 7 
Ατυχιματα 

 
Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για ατυχιματα που τυχϊν προκλθκοφν από 

διαπιςτωμζνθ υπαιτιότθτα (δόλο ι αμζλεια) του προςωπικοφ του, είτε ςτο ίδιο το προςωπικό είτε ςε 
οποιανδιποτε τρίτο, και κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ αποκατάςταςθσ των απαιτιςεων που μπορεί να 
προκφψουν  (ενδεικτικά : πρόκλθςθ υλικϊν ηθμιϊν , τραυματιςμό, κάνατο) ωσ αποτζλεςμα αυτϊν και 
χωρίσ καμία απαίτθςθ από το ΡΒΚ. 

 
                                                                       Άρκρο 8 

Εμφάνιςθ και ςυμπεριφορά προςωπικοφ 
 

1. Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Ρ.Β.Κ. για τθν εν γζνει καλι και ομοιόμορφθ 
εμφάνιςθ του υπαγομζνου ςϋ αυτόν προςωπικοφ και τθν άψογθ ςυμπεριφορά του ςφμφωνα με τα χρθςτά 
ικθ και τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ.  

 
2. Το προςωπικό του Αναδόχου κα είναι ενδεδυμζνο με ςτολι εργαςίασ που κα εγκρικεί από 

το Ρ.Β.Κ. 
 

 3. Το Ρ.Β.Κ. δικαιοφται να διατάξει τθν αντικατάςταςθ και τθν άμεςθ αποπομπι των 
απείκαρχων, ακατάλλθλων ι μθ τιμίων ιδιωτϊν. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τισ από δόλο ι αμζλεια 
πράξεισ του προςωπικοφ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 
 
 4. Ο ανάδοχοσ οφείλει να απομακρφνει από τον χϊρο εργαςίασ  αμζςωσ κάκε μζλοσ του 
προςωπικοφ του που κρίνεται ωσ ακατάλλθλο για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Υπθρεςίασ ι δείχνει 
αμζλεια ωσ προσ τα κακικοντα του ι ςυμπεριφζρεται άπρεπα και να μθν επαναπροςλάβει τοφτο ςε 
οποιαδιποτε εργαςία που να ζχει ςχζςθ με το Ρ.Β.Κ.  χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του. 
 

ΑΘΟ  9 
Ρεριοριςμοί Αναδόχου 

 
1. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκπροςωπείται δθμοςίωσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο 

ωσ οποιαςδιποτε φφςεωσ υπάλλθλοσ του Ρ.Β.Κ. χρθςιμοποιϊντασ το όνομα ΡΒΚ.  
 
2. Κατά τισ ςυναλλαγζσ του με τρίτουσ κα εμφανίηεται με τθν δικι του επωνυμία.  
 
3. Ο ανάδοχοσ και οι εργαηόμενοι ςε αυτόν και για αυτόν κατά καμία ζννοια δεν είναι 

δυνατό να κεωρθκοφν υπάλλθλοι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, του Ρ.Β.Κ. ι άλλθσ Δθμόςιασ αρχισ θ οποία 
κα βρίςκεται ςε κάποια ςχζςθ με τθν λειτουργία του Ρ.Β.Κ.  
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 4. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που υπάγεται ς’ αυτόν δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να 
χρθςιμοποιιςει τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του Ρ.Β.Κ  κατά οποιονδιποτε τρόπο για προςωπικό 
του όφελοσ πζραν τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ.  

 
ΑΘΟ  10 

Ωράριο εργαςίασ 
 

1. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα παρζχονται κατόπιν εντολισ του Ρ.Β.Κ. ςφμφωνα με τθ 
ΡΟΣΘΘΚΘ «1» τθσ Ραροφςασ.  

 
2. Το ΡΒΚ διατθρεί τθν δυνατότθτα να τροποποιιςει μονομερϊσ το ςυνθμμζνο ενδεικτικό 

ωράριο, για λόγουσ προςαρμογισ ςτο πρόγραμμα λειτουργίασ του, γνωρίηοντασ τουλάχιςτον 48 ϊρεσ 
νωρίτερα ςτον Ανάδοχο κάκε τζτοια τροποποίθςθ. 
 

ΑΘΟ  11 
Επιτροπι Ελζγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και Ρρακτικό Αναφοράσ Εργαςιϊν 

 
1. Για τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου και του 

απαςχολοφμενου από αυτό προςωπικοφ κα ςυςτακεί Επιτροπι Ζλεγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
Αντικείμενο τθσ ανωτζρω Επιτροπισ κα είναι ο ςυςτθματικόσ τακτικόσ και ζκτακτοσ ζλεγχοσ όλων των 
ςυμβατικϊν προβλζψεων κατά τθν εν γζνει λειτουργία τθσ Λζςχθσ, θ διαπίςτωςθ τυχϊν παραβάςεων και 
θ πρόταςθ για εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων για τθν αποκατάςταςθ τουσ. 

 
 2.  Στα τζλθ ζκαςτου μθνόσ κα ςυντάςςεται Μθνιαίο πρακτικό με μζριμνα του Δντθ Λζςχθσ, 

ςτο οποίο κα βεβαιϊνονται οι ςυνολικζσ ϊρεσ εργαςίασ ανά ειδικότθτα που εκτελζςτθκαν κατά τθ 
διάρκεια του μινα. Το Μθνιαίο Ρρακτικό κα ελζγχεται και κα υπογράφεται και από τθν Επιτροπι Ζλεγχου 
Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Εν’ ςυνεχεία το πρακτικό κα αποςτζλλεται ςτα αρμόδια όργανα για τθν 
πλθρωμι του αναδόχου. 
 

ΑΘΟ  12 
Ρλθρωμι – Κρατιςεισ 

 
    1. Θ ςε μθνιαία βάςθ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ςε ΕΥΩ το  
πρϊτο δεκαπενκιμερο του επόμενου μινα, από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του ΡΒΚ, κατόπιν τθσ 
υποβολισ ςε αυτιν των παρακάτω δικαιολογθτικϊν, με μζριμνα και των δφο ςυμβαλλομζνων: 
 
  α.Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν ςτο οποίο κα αναγράφονται οι ϊρεσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν των δφο ειδικοτιτων του μθνόσ. 
 
  β.  Μθνιαίο πρακτικό ςτο οποίο κα βεβαιϊνονται οι ςυνολικζσ ϊρεσ ανά ειδικότθτα κακϊσ 
και τα ςτοιχεία του προςωπικοφ που τισ εκτζλεςε κατά τθ διάρκεια του μινα (Εκδίδεται από το ΡΒΚ).  
 

γ.  Θεωρθμζνθ κατάςταςθ από το Γραφείο Εργαςίασ Χανίων Κριτθσ του προςωπικοφ που 
απαςχολικθκε από τον Ανάδοχο.  

 
δ.  Κατάςταςθ περιοδικισ υγειονομικισ εξζταςθσ του προςωπικοφ του Αναδόχου.            
 
ε. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ του Αναδόχου για είςπραξθ χρθμάτων από 

φορείσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ.  
            

          ςτ.  Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (ΙΚΑ), για είςπραξθ χρθμάτων από το Δθμόςιο, τόςο 
για τον ΑΝΑΔΟΧΟ όςο και για τουσ τυχϊν αυταςφάλιςτουσ με ςχζςθ υπεργολαβίασ απαςχολοφμενουσ 
από αυτόν.            
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η.  Ζκδοςθ ςχετικισ COMMITMENT & VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
            
θ. Νόμιμο παραςτατικό, ςτο οποίο να αναγράφονται ο αρικμόσ IBAN λογαριαςμοφ του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςτον οποίο κα γίνεται θ κατάκεςθ του ςυμβατικοφ ποςοφ του εκάςτοτε μινα. 
 
Θ. Α.Ρ.Δ. 

 
 2. Το τιμολόγια εκδιδόμενα προσ το ΡΒΚ απαλλάςςεται από κάκε είδοσ φόρου, ςφμφωνα με τον 
ΑΝ 407/68 (ΦΕΚ 105Α) και επιβαρφνεται μόνο με Φ.Ε. 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν. 
 

ΑΘΟ  13 
Ροινικζσ ιτρεσ 

 
 1. Σε περίπτωςθ  διαπίςτωςθσ παραβιάςεων οποιαςδιποτε από τισ ανωτζρω ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του  Αναδόχου, το ΡΒΚ δφναται κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Καλισ 
Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να  επιβάλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 200€, αφοφ ζχει προθγθκεί αντίςτοιχθ 
ζγγραφθ ςφςταςθ. 
 
 2. Στθν περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ  ςυμβατικισ παρζκκλιςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου, για τθν 
οποία του ζχει ιδθ επιβλθκεί ποινι ςφμφωνα με τα παραπάνω, το χρθματικό πρόςτιμο κα προςαυξάνεται 
επιπλζον ςε ποςοςτό 50%. Νζα ταυτόςθμθ ςυμβατικι παρζκκλιςθ ι ςϊρευςθ περιςςότερων 
διαφορετικϊν παρεκκλίςεων για τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι και ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα 
ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν κρίςθ του ΡΒΚ ζκπτωςθ του Αναδόχου. 
 
 3. Στθν περίπτωςθ αυτι δφνανται να επιβλθκοφν ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω 
κυρϊςεισ : 
 
  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι. 
 
  β. Κατάπτωςθ ολικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ ςτο 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 
 
  δ. Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο ι μζροσ των 
προμθκειϊν των φορζων του δθμοςίου. 
 
 4. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ, όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με το 
άρκρο 16 τθσ παροφςασ. 
  

ΑΘΟ 14 
Λφςθ – Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

 
 1. Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί μόνο κατόπιν ςυμφωνίασ και των δφο 
ςυμβαλλομζνων ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν. 4412/16. 
 
 2. Το ΡΒΚ διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε βάροσ του Αναδόχου, κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 13 τθσ παροφςασ, ςε οποιονδιποτε χρόνο κατά τθ διάρκεια αυτισ, εφόςον το 
κρίνει απαραίτθτο. 
 

ΑΘΟ  15 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε ςτθν ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ εγγυθτικι 
επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………………… με αρικμό …………………….. , ποςοφ …………… χιλιάδων 
…………………………………………. ευρϊ (…………………,00 €). 
 
 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο, μετά τθν οριςτικι 
εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
  

ΑΘΟ  16 
Ανωτζρα βία 

 
 11..  Τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε περιςτατικά 
ανωτζρασ βίασ. 
 
 2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει, επικαλεςκεί και 
τεκμθριϊςει προσ το ΡΒΚ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Το ΡΒΚ 
υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

AΘΟ 17 
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

 
 Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε από τα 
δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ για 
τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε  μζροσ χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  
 

AΘΟ 18 
Εφαρμοςτζο δίκαιο- Επίλυςθ διαφορϊν 

 
 Θ  Σφμβαςθ  διζπεται  από  το  Ελλθνικό  δίκαιο.  Ο  Ανάδοχοσ και το ΡΒΚ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει 
μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι αυτισ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.   Σε περίπτωςθ που δεν 
επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ 
διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που 
εδρεφουν ςτα Χανιά. 

AΘΟ 19 
Τελικζσ Διατάξεισ 

 
 Θ παροφςα ςφμβαςθ : 
 
 1. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(Διακιρυξθ, Ρροςφορά, Διαταγι Κατακφρωςθσ). 
 2.  Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ υπογράφτθκε 
από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ Ρρομ. & 
Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Ανάδοχοσ. 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

  Για το ΡΒΚ  Για τον Ανάδοχο 
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ΠΡΟΘΗΚΗ 

«1» ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ) 

   κρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

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

  

Αλρεο (ΔΜ) Ιωάλλεο Κινπβηδάθεο  

      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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19.00-23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59
19.00-23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59
19.00-23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59

19.00-

23.59
19.00-23.59

19.00-

23.59

ΩΡΕ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ΕΡΒΙΣΟΡΟ

ΕΡΒΙΣΟΡΟ

1.Οι μήνεσ είναι ενδεικτικοί .

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

4.τον πίνακα Α περιγράφεται ενδεικτικά το πρόγραμμα απαςχόληςησ ςερβιτόρου και μάγειρα κατά την χειμερινή περίοδο (1 Οκτ ζωσ 31 Μαι)

5.τον πίνακα Β περιγράφεται ενδεικτικά το πρόγραμμα απαςχόληςησ  ςερβιτόρου και μάγειρα κατά την θερινή περίοδο (1 Ιουν ζωσ 30 επ)

2.Οι ώρεσ απαςχόληςησ του ςερβιτόρου ανζρχονται ςε 3.658 ετηςίωσ ήτοι 10.974 ςτην τριετία

3.Οι ώρεσ απαςχόληςησ του μάγειρα ανζρχονται ςε 3.048 ετηςίωσ ήτοι 9.144 ςτην τριετία

Ακριβές Αντίγραυο

Επγος(Ο) Ειρήνη Καρτσάκη

Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Αντης (ΕΜ) Ιωάννης Κλοσβιδάκης

Δντής Προμ & Σσμβ

ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΡΒΙΣΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΧΗ "ΑΣΕΡΙΑ"

ΠΙΝΑΚΑ "Α" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ "Β" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΩΝ ΘΕΡΙΝΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ

ΠΡΟΘΗΚΗ  "1"  ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ)

ΜΑΓΕΙΡΑ

ΕΡΒΙΣΟΡΟ

ΕΡΒΙΣΟΡΟ

ΕΡΒΙΣΟΡΟ
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