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17. Τθ με αρικμό 3149/135/28-04-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΘΥ46ΨΗΣΡ-1ΒΜ), Απόφαςθ του Δ.Σ. 
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Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκθρφςςει : 

Δθμόςιο Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ 

οικονομικι προςφορά, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ 174.810,30€ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ του ζργου 

«Ενίςχυςθ Ρροςωπικοφ Μαγειρείου – Εςτιατορίου και Υπθρεςίεσ Ρροετοιμαςίασ – 

Ραραςκευισ Γευμάτων για τισ ανάγκεσ τθσ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτθν παροφςα. 
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που ζχουν δυνατότθτα 

νόμιμθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, με ςυνάφεια ςτο προκθρυςςόμενο 

ζργο. Αναλυτικότερα, ςτο διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν τα κατωτζρω φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ςε ςφμπραξθ ι ςε κοινοπραξία ι ςε ζνωςθ θ οποία ζχει 

ςυςτακεί ι πρόκειται να ςυςτακεί ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ ςε αυτιν:  

Α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Συμφωνία περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων (GPA) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Αϋ 139/1997). 

Β) Κοινοπραξίεσ – Συμπράξεισ - Ενϊςεισ μζλθ των οποίων είναι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα του παρόντοσ άρκρου. 

Οι Κοινοπραξίεσ – Συμπράξεισ – Ενϊςεισ του παρόντοσ άρκρου δεν υποχρεοφνται να 

περιβλθκοφν με ιδιαίτερθ νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Τα μζλθ 

αυτϊν των Κοινοπραξιϊν – Συμπράξεων – Ενϊςεων ευκφνονται, το κακζνα, ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε 

περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, 

μζλοσ των Κοινοπραξιϊν – Συμπράξεων – Ενϊςεων δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 

υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι. Εάν θ 

παραπάνω ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν ίδια τιμι 

και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ 

μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ των τευχϊν. 

Θ αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από τθν 

Επιτροπι και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) 

απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
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παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. Ο κατάλογοσ των Αρχϊν που παρζχουν ψθφιακι 

υπογραφι και ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν Ελλάδα, αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ 

Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Στθ ςυνζχεια εγγράφονται ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι πφλθ του www.promitheus.gov.gr) 

ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ:  

Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε 

αυτό παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του 

ταυτοποιιμενοι ωσ εξισ:  

- Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα 

TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και 

Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 

Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου. 

-  Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ  

ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. 

Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

- Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθν Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) αποςτζλλοντασ:  

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

 είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΧ Α για τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα ΙΧ Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο 

Ραράρτθμα ΙΧ Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του ΡΔ  60/07, και ςφμφωνα με 

τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 
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ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 

Μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι, 

ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω 

του Συςτιματοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ  εγγραφισ  του.  Εφόςον  

το  αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ  λαμβάνει  ςφνδεςμο  ενεργοποίθςθσ  

λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 

λογαριαςμοφ του. 

2. ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για ζξι (6) μινεσ από 

τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει 

μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ ζξι (6) μθνϊν. 

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

- απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ,  

- κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

3. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ 

Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου, χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 

εκατό εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδων οκτακόςια δζκα ευρϊ και τριάντα λεπτά 

174.810,30€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Το δικαίωμα προαίρεςθσ του Ζργου 

δφναται να ανζλκει ςε ποςοςτό ζωσ και 10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. Το δικαίωμα 

προαίρεςθσ αφορά τθν αποχϊρθςθ, για οιαδιποτε λόγο, από τθν εργαςία ςτουσ χϊρουσ 

του μαγειρείου - εςτιατορίου του μόνιμου προςωπικοφ τθσ Εςτίασ. 
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4. ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι επαναλάβει τον Διαγωνιςμό ςε 

κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ: 

 για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα 

τθσ διαδικαςίασ,  

 εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,  

 εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε 

ςυνεννόθςθ των διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ,  

 εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο.  

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

5. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι  προςφορζσ  υποβάλλονται  από  τουσ  οικονομικοφσ  φορείσ  θλεκτρονικά,  μζςω  τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΘΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και  ϊρα  που  ορίηει  θ  παροφςα  διακιρυξθ,  ςτθν  Ελλθνικι  γλϊςςα,  ςε  

θλεκτρονικό  φάκελο, ςφμφωνα  με  τισ  προβλζψεισ  του  Ν.  4155/13  (120Αϋ),  τθσ  Υ.Α  

Ρ1/2390/21-10-2013  (2677Βϋ), των Ρ.Δ. 60/07 και 118/07 και τα κακοριηόμενα ςτθν 

παροφςα διακιρυξθ.  Επιπλζον με ποινι απορρίψεωσ  υποβάλλονται  ςε  ζντυπθ  μορφι  

τα  απαιτοφμενα  δικαιολογθτικά  ςφμφωνα  με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ. 

6. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ζωσ και τθν 19-06-2015 

θμζρα ΡΑΑΣΚΕΥΘ και ϊρα 17:00μ.μ.(καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ). Θ 

θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ  26-06-2015 θμζρα  ΡΑΑΣΚΕΥΘ 

και ϊρα 11:30 π.μ..  

Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ δθμοςιεφτθκε: 

 Στο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ 

(Φ.Ε.Κ. με ΚΑ.Δ.:45302)  ςτισ 15-05-2015. 
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 Στον ελλθνικό τφπο (ΓΕΝΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ – ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΘΡΕΙΩΤΙΚΟΣ 

ΑΓΩΝ) ςτισ 16-05-2015. 

Αναρτικθκε επίςθσ και ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.inedivim.gr, και ςτθν πφλθ του 

ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. 

Τα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.eov.er, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν - διευκρινιςεων, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

ςφςτθμα, δθλαδι να διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα 

χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 

απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινιςεισ 

που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςοι ζχουν παραλάβει τθ 

Διακιρυξθ, το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν 

υποβολι των Ρροςφορϊν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα που δεν κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά 

ςτο ςφςτθμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ι που κα υποβλθκοφν ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ζναρξθσ 

υποβολισ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν. 

Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, 

κακϊσ και οι γραπτζσ διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των 

ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα και τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα 

αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΡΘ ΜΟΦΘ 

Τα  ςτοιχεία  και  δικαιολογθτικά  του  (υπο)φακζλου  «Δικαιολογθτικά  Συμμετοχισ  -  

Τεχνικι Ρροςφορά»  τθσ  προςφοράσ  υποβάλλονται  επί  ποινι  απορρίψεωσ  από  τον  

προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf. Ρροςκομίηονται  επίςθσ  ςε 

ζντυπθ μορφι  από τουσ προςφζροντεσ  επί ποινι απορρίψεωσ  και εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, όςα 

http://www.inedivim.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.eov.er,/
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δικαιολογθτικά και ςτοιχεία δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορζα (προςφζροντα)  και  δεν  φζρουν  τθν  ψθφιακι  του  υπογραφι.  Ωσ  τζτοια  

ςτοιχεία  ενδεικτικά αναφζρονται:  π.χ.  εγγυιςεισ,  πιςτοποιθτικά  ι  βεβαιϊςεισ  που  

ζχουν  εκδοκεί  από  δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ 

προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι των ΦΕΚ  που  ζχουν  υποβλθκεί  με  τθν  θλεκτρονικι  

προςφορά.  Τα  ανωτζρω  δικαιολογθτικά  και ςτοιχεία ςε ζντυπθ μορφι, κατατίκενται ςτο 

πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Διεφκυνςθ: Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ,T.K. 11143, 

Ακινα, 2οσ όροφοσ, γραφείο 203)  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Επιμζρουσ 

Ζντυπα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  -  Τεχνικισ Ρροςφοράσ»,  με αναφορά  ςτον  τίτλο  και  

τον  Αρικμό  πρωτοκόλλου  του  Διαγωνιςμοφ  και  με  τθν  επιςιμανςθ «Να ανοιχκεί από 

τθν αρμόδια Επιτροπι». Τα ζντυπα δικαιολογθτικά κα ςυνοδεφονται από ζγγραφο του 

προςφζροντα ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά. 

Τα  ζντυπα  δικαιολογθτικά  και  ςτοιχεία  κα  κατατεκοφν  ςε  ζνα  αντίτυπο  και  ςτον  ίδιο 

ςφραγιςμζνο  φάκελο.   

Οι  τυχόν  απαιτοφμενεσ  δθλϊςεισ  ι  υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ  του  παρόντοσ  άρκρου  που 

υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, δεν απαιτείται να 

φζρουν ςχετικι βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

Επιπλζον, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να φζρουν 

θμερομθνία ταυτόςθμθ  με  αυτι  τθσ  ψθφιακισ  υπογραφισ  τουσ  θ  οποία  να  είναι  

εντόσ  των  τελευταίων τριάντα  (30)  θμερολογιακϊν  θμερϊν  προ  τθσ  καταλθκτικισ  

θμερομθνίασ  υποβολισ  των προςφορϊν. 

8. ΜΟΦΘ ΕΓΓΑΦΩΝ 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

εγγράφων διευκρινίηονται τα εξισ: 

α. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινι  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτφπων  ι  των  

ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και 

τουσ φορείσ τθσ  περίπτωςθσ  α'  τθσ  παρ.  2  του  άρκρου  1  του  νόμου  4250/2014.  

Σθμειωτζων  ότι  θ παραπάνω  ρφκμιςθ  δεν  καταλαμβάνει  τα  ςυμβολαιογραφικά  
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ζγγραφα  (λ.χ.  πλθρεξοφςια, ζνορκεσ  βεβαιϊςεισ  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  ςυνεχίηει  να  

υφίςταται  θ  υποχρζωςθ  υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 

Επίςθσ,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινι  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  

ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ 

επικυρωμζνα από τθν  αρμόδια  αρχι  τθσ  χϊρασ  αυτισ,  και  ζχουν  επικυρωκεί  από  

δικθγόρο,  ςφμφωνα  με  τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 

4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται  και  εξακολουκοφν  να  ιςχφουν,  οι  απαιτιςεισ  

υποβολισ  δθμοςίων  εγγράφων  με ςυγκεκριμζνθ  επιςθμείωςθ  (APOSTILLE),  οι  οποίεσ  

απορρζουν  από  διεκνείσ  ςυμβάςεισ  τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ 

ςυμφωνίεσ. 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 

εγγράφων τα οποία ζχουν  επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 

τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014”. 

δ. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ι  νομίμωσ  επικυρωμζνα  αντίγραφα  

των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

ε.  Δικαιολογθτικά  που  εκδίδονται  ςε  γλϊςςα  άλλθ,  εκτόσ  τθσ  Ελλθνικισ,  κα  

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά  από  επίςθμθ  και  επικυρωμζνθ  αρμοδίωσ  μετάφραςι  τουσ  

ςτθν  Ελλθνικι γλϊςςα. 

9. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Τα  περιεχόμενα  του  θλεκτρονικοφ  φακζλου  τθσ  προςφοράσ  ορίηονται  ωσ  εξισ:  (α)  

ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν  ζνδειξθ  «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» 

κακϊσ και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
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Ππου  (υπο)φάκελοσ  νοείται  κατθγορία  επιςυναπτόμενων  αρχείων  ςτο  ςφςτθμα.  Κατά  

τθν υποβολι  τθσ  προςφοράσ  από  τον  Οικονομικό  φορζα  ςθμαίνονται  από  αυτόν  με  

χριςθ  του ςχετικοφ  πεδίου  του  ςυςτιματοσ  τα  ςτοιχεία  εκείνα  τθσ  προςφοράσ  του  

που  ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα.  

10. (ΥΡΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 

10.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά, ςε μορφι αρχείου pdf, μαηί με τθν προςφορά 

τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςυμπλθρϊνοντασ 

παράλλθλα τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14. 
ΝΑΙ   

2.  

 Ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, 

περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ 

επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ». 

ΝΑΙ   

3.  Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμζνεσ ψθφιακά από τον 

προςφζροντα, χωρίσ να απαιτείται 

βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτισ 

οποίεσ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 

διαγωνιςμοφ και ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι: 

Α: 

1. Δεν ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του 

από τουσ αναφερόμενουσ ςτο 

άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

ςυνδιαλλαγι (ι ςε περίπτωςθ 

αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν 

προςϊπων ςε ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία) και 

επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί 

εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ 

ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, 

ςυνδιαλλαγισ (ι ςε περίπτωςθ 

αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν 

προςϊπων ςε ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία). 

3. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ καταβολισ 

ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κφριασ 

και επικουρικισ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και τισ φορολογικζσ 

του υποχρεϊςεισ.  

4. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο 

Επιμελθτιριο αναγράφοντασ και 

το ειδικό επάγγελμά του (τα 

αλλοδαπά φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα του 

οικείου Επιμελθτθρίου ι 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ 

οργανϊςεισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ τουσ και το ειδικό 

επάγγελμα τουσ). 

5. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί 

Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ 

εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ 

δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 

Ν3614/2007. 

6. Εφόςον πρόκειται για 

ςυνεταιριςμό, ότι ο 

Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα 

7. Σε περίπτωςθ νομικϊν 

προςϊπων, ότι δεν τελοφν υπό 

κοινι εκκακάριςθ του ΚΝ. 

2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 

1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν 

τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ των ανωτζρω 

νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

8. O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι 

του υποψθφίου αναδόχου (ςθμ.: 

εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

οι ομόρρυκμοι εταίροι και 

διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον 

πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι 

διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον 

πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ 

και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 



ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘN ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.(ΑΔΑ: 7ΗΟΔ46ΨΗΣΡ-ΤΛΕ). 
                                                         

 15       

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι 

κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου), 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

φυςικό πρόςωπο δθλϊνει ότι 

μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

Ρροςφοράσ τουσ ι τθσ κατάκεςισ 

τθσ ςτο ταχυδρομείο:  

i. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

43 του ΡΔ60/2007, ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε 

εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ 

κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι 

ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ 

πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 

1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ 

κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του 

Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Δ) 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για 

τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ 

ii. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 



ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘN ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.(ΑΔΑ: 7ΗΟΔ46ΨΗΣΡ-ΤΛΕ). 
                                                         

 16       

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ 

εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 

δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Β: 

9. Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από 

ςφμβαςθ προμθκειϊν ι 

υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 

10. Δεν ζχει τιμωρθκεί με 

αποκλειςμό από τουσ 

διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι 

υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 

Γ: 

11. Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ τθσ οποίασ 

ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται 

ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ.  

12. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του 

Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ματαίωςθσ, 

ακφρωςθσ ι διακοπισ του 

διαγωνιςμοφ. 

4.  Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα 

δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και 

ςυγκεκριμζνα: 

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε. ι 

Ι.Κ.Ε.: 

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ 

καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο 

οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι 

μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ 

αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο 

κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 

(εφόςον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί 

το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ των 

εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ του 

νομικοφ προςϊπου, 

4. Ρρακτικό Δ.Σ ι διαχειριςτι/ϊν 

περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να 

περιζχεται και εξουςιοδότθςθ 

(εφόςον αυτό προβλζπεται από 

το καταςτατικό του υποψθφίου 

αναδόχου) για υπογραφι και 

υποβολι Ρροςφοράσ ςε 

περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο 

ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 

φορζα τθν Ρροςφορά και τα 

λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 

διαγωνιςμοφ και ορίηεται 

ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ 

αντίκλθτοσ, 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 

περί τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ 

εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ 

πριν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ Ρροςφορϊν. 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με 

όλα τα μζχρι ςιμερα 

τροποποιθτικά, 

2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 

περί των τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν 

αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ 

τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Ρρόςωπο, 

οφείλει να κατακζςει: 

1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν 

αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι 

Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 

Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι 

κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να 

κατακζςει: 

1. Για κάκε μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

(θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό 

πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).  

2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου 

κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Κοινοπραξίασ από το οποίο να 

προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ 

ςυμμετοχι του Μζλουσ:  

 ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και  

 ςτο Διαγωνιςμό 

3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν 

τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου: 

 να ςυςτινεται θ Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοκετείται 

με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το 

μζροσ του Ζργου (φυςικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που 

αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ 

Ρροςφοράσ,  

 να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο 

για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ 

όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ (leader), 

 να δθλϊνουν από κοινοφ ότι 

αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν 

ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου 

 να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ 

Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν 

τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 

Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν 

τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 

δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 

περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 
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υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ 

κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «(υπο) 

φακζλου Δικαιολογθτικά  Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά». 

10.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τθν τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, 

υποβάλλοντασ θλεκτρονικά τα ςχετικά δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ του (υπο) 

φακζλου Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά. 

1. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ 
ποιότθτασ ςφµφωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001. 

2. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθν Υγιεινι και αςφάλεια 
ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο  OHSAS 18001. 

3. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ  Διαχείριςθ τθσ 
Αςφάλειασ Τροφίμων ISO 22000. 

4. Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ  ISO 14001. 

 Πλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά (1,2,3,4) πρζπει να είναι ςτο κεματικό πεδίο των 
Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ ι/και τθσ Ρροετοιμαςίασ, παραςκευισ διανομισ γευμάτων 
ι/και υπθρεςιϊν Catering. 

 

10.3 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει τον Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ 

διευκρινίςεισ:  

i. Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ 

απαντιςεισ. 

ii. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 

απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν 

καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
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iii. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά.  

iv. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναγράψει τον αρικμό τθσ 

ςελίδασ που περιγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι. 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 

ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ 

όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό 

όρο. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

α/α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Οι υπθρεςίεσ ςίτιςισ  κα 

γίνονται από ειδικευμζνο 

προςωπικό, με τα ανάλογα 

τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα υπό τθν 

επίβλεψθ, ευκφνθ και 

παρακολοφκθςθ του 

Αναδόχου.  

ΝΑΙ     

2 Μετά το πζρασ τθσ 

εργαςίασ, το προςωπικό 

του Αναδόχου είναι 

υποχρεωμζνο να αφινει 

κακαρά και µε τάξθ τα είδθ 

που χρθςιμοποίθςε ςε 

χϊρο που κα του υποδείξει 

ΝΑΙ     
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θ Υπθρεςία.  

3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε είδουσ ηθμιάσ ι 

βλάβθσ που κα προκλθκεί 

ςτο προςωπικό ι ςτισ 

κτιριακζσ και άλλεσ 

εγκαταςτάςεισ του κτιρίου 

ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, 

εφόςον αυτι οφείλεται ςε 

υπαιτιότθτα του 

προςωπικοφ του ι των 

εργαςιϊν του. 

ΝΑΙ     

4 Το Προςωπικό που κα 

απαςχολθκεί ςτουσ 

χϊρουσ τθσ Υπθρεςίασ 

υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ 

των κανονιςμϊν που 

ιςχφουν ς’ αυτιν 

(βιβλιάρια υγείασ κ.λπ.). 

ΝΑΙ     

5 ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να χρθςιμοποιεί 

προςωπικό ειδικευμζνο 

υγιζσ άριςτο ςτο είδοσ του, 

ευπρεπϊσ ενδεδυμζνο 

άψογο από πλευράσ 

ςυμπεριφοράσ και 

ευγενικό απζναντι 

προςωπικό και τουσ 

ςιτιηόμενουσ τθσ 

Υπθρεςίασ. Ζχει τθν 

υποχρζωςθ να εκτελεί 

ΝΑΙ     
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ακόρυβα τθν εργαςία του 

και να µθν ενοχλεί τουσ 

υπαλλιλουσ και τουσ 

παρευριςκόμενουσ ςτουσ 

χϊρουσ. 

6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να τθρεί τθν Εργατικι 

Νομοκεςία και τισ 

διατάξεισ για αμοιβζσ, 

ωράριο εργαςίασ , 

κοινωνικζσ παροχζσ , 

αποηθμιϊςεισ , φόρουσ 

κλπ.,  για τθν τιρθςθ κάκε 

υποχρζωςθσ που 

προκφπτει από αυτζσ. 

ΝΑΙ     

7 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να επιςυνάψει αντίγραφο 

τθσ ςυλλογικισ ςφβαςθσ 

εργαςίασ ςτθν οποία 

υπάγονται οι εργαηόμενοι 

που κα απαςχολθκοφν ςτο 

παρόν ζργο 

ΝΑΙ     

8 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να παραδϊςει τα δελτία 

(φορολογικά ςτοιχεία) των 

υλικϊν, εμπορευμάτων 

κ.λπ  που προμθκεφεται 

και πρόκειται να 

χρθςιμοποιιςει ςε κάκε 

πικανό ζλεγχο από τθν 

υπθρεςία ι λοιπό φορζα 

του Δθμοςίου   

ΝΑΙ     
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9 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

ζχει εκπαιδεφςει το 

προςωπικό που κα 

διακζςει ςε κζματα Υγείασ 

και Αςφάλειασ, ςτα 

χρθςιμοποιοφμενα 

αναλϊςιμα υλικά, να τθρεί 

τθν νομοκεςία περί υγείασ 

και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ του 

επαγγελματικοφ κινδφνου 

ΝΑΙ     

10 Οι εργαςίεσ κα γίνονται 

βάςθ των Τεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν  τθσ 

διακιρυξθσ (παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ κ.λπ) και του 

απαιτοφμενου αρικμοφ 

εργαηομζνων με ορκι 

τιρθςθ του ωραρίου 

εργαςίασ. 

ΝΑΙ     

11 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται  

ςτθ (μθνιαία) προςκόμιςθ 

των δικαιολογθτικϊν και 

εγγράφων του 

απαςχολοφμενου 

προςωπικοφ  {α. 

Μιςκοδοτικζσ 

καταςτάςεισ, β. 

καταςτάςεισ αςφαλίςεωσ 

Ι.Κ.Α. γ. Πίνακασ 

Προςωπικοφ Σ.ΕΠ.Ε., δ. 

Α.Π.Δ. ε. εξοφλθτικζσ 

ΝΑΙ     
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μιςκοδοςίασ} . 

Θ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» του Υποψθφίου Αναδόχου πρζπει να περιλαμβάνει το ςφνολο 

των ςτοιχείων που κα τεκμθριϊνουν τισ απαιτιςεισ των «Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ» όπωσ 

περιγράφονται ςτθν Ενότθτα 10.4. 

 

10.4 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια 

Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα 

 

Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Α. ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 30 % 

Α.1 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου 15 % 

Α.2 Διαςφάλιςθ Ροιότθτασ κατά τθν Εκτζλεςθ του Ζργου 15 % 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70 % 

Β.1 Τεχνικι και Χρθματοοικονομικι Ικανότθτα 25 % 

Β.2 Ανκρϊπινοι Ρόροι  15 % 

Β.3 Επαγγελματικι Εμπειρία 30 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα από 1 ζωσ 10 βακμοφσ. 

Θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων κα γίνει με τθν πιο κάτω μζκοδο: 

 0-4 Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά απορρίπτεται ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, 

 5-7 Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι από ικανοποιθτικι ζωσ πολφ  ικανοποιθτικι ωσ 

προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, 

 8- 9  Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι από καλι ζωσ πολφ καλι ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο, 
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 10   Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι εξαίρετθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. 

Μια προςφορά χαρακτθρίηεται: 

 Απορριπτζα, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ προδιαγραφζσ 

και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν υφίςταται, είτε 

κεωρείται ακατάλλθλθ για το ζργο. 

 Ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει 

επαρκϊσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

 Καλι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

 Εξαίρετθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και προςφζρει 

επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο. 

Αν ςε ζνα κριτιριο θ προςφορά κρικεί ωσ απορριπτζα τότε θ πρόταςθ απορρίπτεται ςτο 

ςφνολό τθσ. Θ Επιτροπι κα αξιολογιςει και κα βακμολογιςει τισ τεχνικζσ προςφορζσ. Κάκε 

μζλοσ τθσ Επιτροπισ κα βακμολογιςει με ζνα ακζραιο βακμό, από το 0 ζωσ το 10 

(ςφμφωνα με τθν παραπάνω κλίμακα), κάκε ζνα από τα επιμζρουσ ςτοιχεία των κριτθρίων 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

Ο βακμόσ κάκε κριτθρίου ςε επίπεδο Επιτροπισ είναι το άκροιςμα των βακμϊν  του 

ςυνόλου των µελϊν τθσ Επιτροπισ διαιρεμζνου διά του αρικμοφ των µελϊν τθσ. Ο βακμόσ 

αυτόσ πολλαπλαςιάηεται µε το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου και εξάγεται ο βακμόσ 

τθσ προςφοράσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. Το άκροιςμα των βακμϊν όλων των 

κριτθρίων δίνει τον Απόλυτο Βακμό τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά του κάκε ςυμμετζχοντοσ αξιολογείται με τον Τελικό Βακμό Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ (Τ.Β.Τ.Ρ.) κάκε διαγωνιηόμενου, που είναι θ ςχετικι βακμολογία του ωσ προσ 

τθν καλφτερθ προςφορά και υπολογίηεται από τον τφπο:  

 

 

Τ.Β.Τ.Ρ. = (Α.Β.Τ.Ρ. / Α.Β.Τ.Ρ.max ) x 100 
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όπου Α.Β.Τ.Ρ. max είναι θ απόλυτθ βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικά  προςφοράσ και 

Α.Β.Τ.Ρ. είναι θ βακμολογία που ζλαβε θ τεχνικι προςφορά του υποψθφίου. Οι τιμζσ που 

κα πάρουν οι Α.Β.Τ.Ρ. οι Τ.Β.Τ.Ρ. ςτρογγυλοποιοφνται ςτα δφο δεκαδικά ψθφία.  

Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο 

προςφζρων με τθν καλφτερθ τεχνικι προςφορά, κα ζχει Τ.Β.Τ.Ρ. = 100).  

 

11. (ΥΡΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Ο (υπο)φάκελοσ κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρωμζνο, όπωσ παρατίκεται, 

χωρίσ αλλαγζσ τον παρακάτω πίνακα ανάλυςθσ κόςτουσ :  

1) Αρικμόσ των εργαηομζνων:  

2) Θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ  

3) Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 
οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 
(ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ αντίγραφό τθσ ςτο 
τζλοσ): 

 

ΕΡΙΜΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 

 ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ 
1.1 Φψοσ του προχπολογιςμζνου 
ποςοφ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)που αφορά τισ 
πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ μικτζσ 
αποδοχζσ  των εργαηομζνων: 

  

1.2 Φψοσ των αςφαλιςτικϊν 
εργοδοτικϊν ειςφορϊν 
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ) με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά: 

  

1.3 Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ 
των υπθρεςιϊν : 

  

1.4 Αναλϊςιμα :   
1.5 Εργολαβικό κζρδοσ:   

1.6 Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και 
τρίτων κρατιςεισ: 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΘ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 
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Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που 

ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α, αυτόσ 

διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. Οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι 

προςφερόμενεσ τιμζσ ι ςυνολικι τιμι απορρίπτονται. 

11.1 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Θ βακμολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των υποψθφίων είναι ςχετικι. Για κάκε 

υποψιφιο ανάδοχο κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ( Τ.Β.Ο.Ρ.) 

ωσ εξισ: 

Τ.Β.Ο.Ρ.= ( Τ.Ο.Ρ. min / T.O.Ρ.) x 100 

Ππου Τ.Ο.Ρ. ορίηεται θ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθλαδι το ςυνολικό ποςό ςε Ευρϊ 

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο 

υποψιφιοσ το Ζργο, και Τ.Ο.Ρ. min είναι θ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά ςε Ευρϊ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. από τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθν 

οικονομικι αξιολόγθςθ. 

Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο 

μειοδότθσ δθλαδι ο προςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει 

Τ.Β.Ο.Ρ.= 100). 

 

12. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ  θλεκτρονικι  αποςφράγιςθ  των  προςφορϊν  γίνεται  πζντε (5)  εργάςιμεσ  θμζρεσ  µετά  

τθν καταλθκτικι  θμερομθνία  υποβολισ  των  προςφορϊν  και  ειδικότερα ςτισ 26-06-2015 

ϊρα 11:30  π.µ.,  µζςω  των  αρμοδίων πιςτοποιθμζνων  ςτο  ςφςτθμα  οργάνων  τθσ  

Ανακζτουςασ  Αρχισ,  εφαρμοηόμενων  κατά  τα  λοιπά  των κείμενων διατάξεων για τθν 

ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  

Κατά  τθν  προαναφερόμενθ  θμερομθνία  και  ϊρα  γίνεται  αποςφράγιςθ  µόνο  των  

θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «∆ικαιολογθτικά  Συµµμετοχισ -  Τεχνικι  Ρροςφορά».  Οι  

θλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι  των οικονομικϊν  προςφορϊν  αποςφραγίηονται  θλεκτρονικά  

µζςω  των  αρμόδιων  πιςτοποιθμζνων  ςτο ςφςτθμα  οργάνων,  ςε  θμερομθνία  και  ϊρα  
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που  κα  γνωςτοποιθκεί  ςε  αυτοφσ  των  οποίων  οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ µετά 

τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν.  

Αμζςωσ  µετά  τθν  θλεκτρονικι  αποςφράγιςθ  των (υπό)φακζλων «δικαιολογθτικά  

Συµµμετοχισ – Τεχνικι  Ρροςφορά»,  οι  ςυμμετζχοντεσ  ςτο  διαγωνιςμό  κα  ζχουν  

θλεκτρονικι  πρόςβαςθ  ςτο περιεχόμενο  των  προςφορϊν  που  αποςφραγίςκθκαν.  

Ομοίωσ,  µετά  τθν  θλεκτρονικι  αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων «Οικονομικι 

Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν,  

κα  ζχουν  θλεκτρονικι  πρόςβαςθ  ςτο  περιεχόμενό  των  προςφορϊν  που 

αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ  αξιολόγθςθ  κα  γίνει  µε  κριτιριο  ανάκεςθσ  τθν  πλζον  ςυμφζρουςα  από  οικονομικι  

άποψθ Ρροςφορά. Μετά  τθν  θλεκτρονικι  αποςφράγιςθ  των  προςφορϊν  θ  Ανακζτουςα  

Αρχι  προβαίνει  ςτθν  αξιολόγθςθ αυτϊν  µζςω  των  αρμόδιων  πιςτοποιθμζνων  ςτο  

Σφςτθμα  οργάνων  τθσ,  εφαρμοηόμενων  κατά  τα λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  

τθν  ανάκεςθ  δθμοςίων  ςυμβάςεων  και  των  διαδικαςιϊν  τθσ  κατά περίπτωςθ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Συγκεκριμζνα μζςα από το ςφςτθμα ιδίωσ:  

•  Θ  αρμόδια  επιτροπι  αξιολόγθςθσ  του  διαγωνιςμοφ,  που  ζχει  οριςκεί  από  τθν  

ανακζτουςα αρχι  και  τα  µζλθ  τθσ,  πιςτοποιθμζνοι  χριςτεσ  του  Συςτιματοσ,  προβαίνει  

ςτθ  διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υπό−φακζλων 

των προςφορϊν.  

•  Θ  αρμόδια  επιτροπι  αξιολόγθςθσ  του  διαγωνιςμοφ  ςυντάςςει  και  υπογράφει  τα  

κατά περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υπό φακζλων των προςφορϊν.  

•  Θ  ανακζτουςα  αρχι  εκδίδει  τισ  ςχετικζσ  αποφάςεισ  επί  τθσ  αξιολόγθςθσ  των  

θλεκτρονικϊν προςφορϊν.  

•  Οι  ςυμμετζχοντεσ  ςτο  διαγωνιςμό  ενθμερϊνονται  για  τθν  αποδοχι  ι  τθν  απόρριψθ  

τθσ προςφοράσ τουσ.  
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•  Θ  επιτροπι  αξιολόγθςθσ  διαγωνιςμοφ  ι  άλλοι  πιςτοποιθμζνοι  χριςτεσ  από  τθν  

ανακζτουςα αρχι  του  διαγωνιςμοφ  απευκφνουν  αιτιματα  ςτουσ  ςυμμετζχοντεσ  

χριςτεσ –  οικονομικοφσ φορείσ  για  παροχι  διευκρινίςεων  επί  υποβλθκζντων  

δικαιολογθτικϊν  και  οι  χριςτεσ – οικονομικοί  φορείσ  παρζχουν  τισ  διευκρινίςεισ  εντόσ  

των  κατά  περίπτωςθ  προκεςμιϊν  που τουσ ορίηονται.  

Για τον υπολογιςμό τθσ ςυμφερότερθσ οικονομικισ προςφοράσ κα εξαχκεί ο Τελικόσ 

Βακμόσ Συνολικισ Ρροςφοράσ (Τ.Β.Σ.Ρ.) που κα υπολογιςτεί με τον ακόλουκο τφπο: 

Τ.Β.Σ.Ρ. = ( 0,8 Χ Τ.Β.Τ.Ρ. ) + ( 0,2 Χ Τ.Β.Ο.Ρ.) 

Ο Τ.Β.Σ.Ρ. ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Τ.Β.Σ.Ρ.. 

14. ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να 

καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ). Υπενκυμίηεται ότι: 

Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ κα είναι 3.497,00 Ευρϊ 

ακριβϊσ . 

i. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι 

πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα που 

λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ, και 

ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι 

εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν 

ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων. 

ii. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα 

παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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iii. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, 

αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει - προ τθσ 

υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ - τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Γϋ ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ 

υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

iv. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον 

μινα μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο 

του Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, 

ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

ςχετικι αίτθςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα / 

ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε. 

v. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει και 

όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ, ευρυνόμενων  αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο μεταξφ τουσ. 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ  

κατακφρωςθ,  εντόσ  προκεςμίασ  είκοςι (20)  θμερϊν  από  τθ  ςχετικι  ειδοποίθςθ που  

του  αποςτζλλεται  θλεκτρονικά,  υποβάλλει  θλεκτρονικά  µζςω  του  ςυςτιματοσ,  ςε 

μορφι  αρχείου .pdf  και  ςε  φάκελο  µε  ςιμανςθ «∆ικαιολογθτικά  Κατακφρωςθσ»,  τα  

δικαιολογθτικά  που  απαιτοφνται κατά  περίπτωςθ,  ςφμφωνα  µε  τθν  παράγραφο5, τισ  

κείμενεσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ και όςα  ορίηονται  ςτθν  περ.  β  τθσ  παρ.  2  

και  ςτθν  παρ.  3  του  άρκρου 6  του  Ν.  4155/2013. Τα δικαιολογθτικά  προςκομίηονται  

από  τον  προςφζροντα  εντόσ  τριϊν (3)  εργαςίμων  θμερϊν  από  τθν θλεκτρονικι 

υποβολι  και  ςε  ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία 

(µε διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά).  

Ειδικότερα  µε  τθ  φορολογικι  ενθμερότθτα  του  Οικονομικοφ  φορζα,  θ  Ανακζτουςα  

Αρχι  αναηθτά αυτεπάγγελτα  από  το  ςφςτθμα  TAXISNET  δεδομζνα  ςχετικά  µε  τθν  

φορολογικι  ενθμερότθτα  του Οικονομικοφ  Φορζα,  ςτον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  θ  

κατακφρωςθ,  κατά  τθν  θμερομθνία  τθσ  ςχετικισ θλεκτρονικισ  ειδοποίθςθσ  του.  Σε  

περίπτωςθ  που  το  ςφςτθμα  παρουςιάηει  κάποιον  Οικονομικό Φορζα  µθ  ενιμερο  
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φορολογικά  θ  Ανακζτουςα  Αρχι  οφείλει  εντόσ  τριϊν(3)  εργαςίμων  θμερϊν  από τθν  

θμερομθνία  τθσ  ςχετικισ  θλεκτρονικισ  ειδοποίθςθσ  ςε  αυτόν  ςτον  οποίο πρόκειται  να  

γίνει θ κατακφρωςθ,  να  τον  ειδοποιιςει  εγγράφωσ  ι  µε  άλλο  πρόςφορο  τρόπο(µζςω  

του  ςυςτιματοσ), να προςκομίςει  φορολογικι  ενθμερότθτα  ςε  ζντυπθ  μορφι εντόσ τθσ  

προκεςμίασ των 20 θμερϊν και από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι ωσ κατά τα άνω 

φορολογικά ενιμεροσ.  

Πταν ο Οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ µμθτρϊου (ΑΦΜ)  

υποβάλλει τθ φορολογικι ενθμερότθτα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf εντόσ  

είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν και κατακζτει αυτι ςτθν  

αρμόδια υπθρεςία ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ. Σε 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία 

αποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου.  

Πταν  αυτόσ,  ςτον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  κατακφρωςθ,  δεν  υποβάλει  εγκαίρωσ  

θλεκτρονικά  και  δεν προςκοµίςει  ςε  ζντυπθ  µορφι  ζνα  ι  περιςςότερα  από  τα  ωσ  

άνω  ζγγραφα  και  δικαιολογθτικά,  όπου απαιτείται,  θ  κατακφρωςθ  γίνεται  ςτον  

προςφζροντα  µε  τθν  αμζςωσ  επόμενθ  ςυμφερότερθ προςφορά.  Σε  περίπτωςθ  που  και  

αυτόσ  δεν  υποβάλει  και  δεν  προςκοµίςει  εγκαίρωσ  και προςθκόντωσ  ζνα  ι  

περιςςότερα  από  τα  ζγγραφα  και  δικαιολογθτικά  όπου  απαιτείται,  θ  κατακφρωςθ 

γίνεται  ςτον  πάροχο  µε  τθν  αμζςωσ  επόμενθ  ςυμφερότερθ  προςφορά  και οφτω  κακ’  

εξισ.  Αν κανζνασ από  τουσ  προςφζροντεσ  δεν  υποβάλει  θλεκτρονικά  και  δεν  

προςκοµίςει,  ςφµφωνα  µε  τουσ  όρουσ  και τισ  προχποκζςεισ  των  ανωτζρω  διατάξεων,  

ζνα  ι  περιςςότερα  από  τα  ζγγραφα  και  δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτοφνται από 

αυτζσ, ο διαγωνιςµόσ ματαιϊνεται.  

16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει 

καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του 

Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 

παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ 

του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό 

πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 

από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι 

εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ. 

5.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από τον προςφζροντα  χωρίσ να 

απαιτείται βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 

για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.  

6.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει 

ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ 

και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

7.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ εξάμθνθσ διάρκειασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 

αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του 

Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για 

κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 

παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από 

το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από 

το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 

ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 

Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 

ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, 

υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ 

οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.  

6.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει 

ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ 

και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

7.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ 

εξάμθνθσ διάρκειασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ 

προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.  

Τα Θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι και 

διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, 

ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια 

χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 . 

Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

2.  Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 

προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 

καταςτατικοφ). 

3.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ 

του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό 

πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ 

του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

6.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 

από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι 

εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ 

7.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 

Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό. 

8.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει 

ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ 

και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ εξάμθνθσ διάρκειασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Οι ςυνεταιριςμοί 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 

αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ 

του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, 

πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι 

ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2.  Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 

προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 

καταςτατικοφ). 

3.  Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα.  

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. 

Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 

ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

7.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 

Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό.  

8.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει 

ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου 

αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του νομικοφ 

αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από 

τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, 

πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό 

πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2.  Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 

προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 

καταςτατικοφ). 

3.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ 

κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 

ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό 

αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι 

ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 

να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από 

το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου / 

Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 

ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 

Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό. 

8.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9.  

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ από 

το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του. 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 

δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 

περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 

υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν 

αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του 

«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

  Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

 

17. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ιδίωσ δε ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ 

κάτωκι ενδεικτικά αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 

αιρζςεισ, 

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 
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 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του 

ζργου, 

 αφορά ςε μζροσ μόνον του ζργου, και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί , ςφμφωνα με το προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια 

τθσ παροφςασ,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά . 

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι. 

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου, 

 Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά: Ρριν τθν απόρριψθ μιασ τζτοιασ Ρροςφοράσ 

κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ  / 

τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ / τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία / τθν πρωτοτυπία / καινοτομία τθσ 

προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι 

προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, (Οικονομικι προςφορά μικρότερθ 

του 75% του Ρροχπολογιςμοφ του Ζργου) θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται.  

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ  προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 

 δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί 

αναφζρονται 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το 

ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, προςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία 

προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

 

18. ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά τθσ προκιρυξθσ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ υποψθφίου ςε αυτόν και 

τθσ διενζργειάσ του, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ για λόγουσ 

νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι). Με τθν ζνςταςθ που αςκείται κατά τθσ 

κατακυρωτικισ απόφαςθσ επιτρζπεται και θ προβολι λόγων που αφοροφν τθν πλθρότθτα 

και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν, τα οποία προςκομίηει ο προςφζρων προσ τον οποίον 
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πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Θ υποβολι ζνςταςθσ από κάκε ενδιαφερόμενο, 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκ. 15 του Ρ.Δ. 118/2007. Για το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ανωτζρω άρκρου, 

προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 0,10 επί τοισ 

εκατό (0,10%) επί του προχπολογιςμοφ του ζργου, το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000 €) και μεγαλφτερο των πζντε χιλιάδων (5.000 €) ευρϊ. Οι 

ενδεχόμενεσ ενςτάςεισ που κα αςκθκοφν βάςει του άρκ. 15 του Ρ.Δ. 118/2007, κα 

εξεταςτοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκ. 

38 του ΡΔ. 118/2007. 

19. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

i. Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ. 

ii. Τυχόν υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, 

δε δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

iii. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το 

ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ 

παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ 

προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από 

τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν 

αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά 

ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ Οικονομικι του Ρροςφορά και θ παροφςα 

Διακιρυξθ, εφαρμοηόμενων επίςθσ ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του 

Αςτικοφ Κϊδικα. 

iv. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει 

μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων του 

ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ 

προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ. 

v. Αν παρζλκει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει 

παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ ορίου, μπορεί να 

κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγφθςθ 
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Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ 

διαγωνιηόμενο. Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά 

κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

vi. Θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ 

Σφμβαςθ, επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ Εγγφθςθσ Καλισ 

Εκτζλεςθσ και μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Οι 

Εγγυιςεισ Συμμετοχισ των υπόλοιπων υποψθφίων Αναδόχων τουσ επιςτρζφονται 

μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ. 

vii. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων 

από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

viii. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ, του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

20. ΔΙΑΚΟΡΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Το Ι .ΝΕ.ΔΙ .ΒΙΜ  κα μπορεί να διακόψει τθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τον ανάδοχο: 

i. εάν το αντίςτοιχο Ρανεπιςτιμιο ιδρφςει Ν.Ρ.Ι.Δ. και αναλάβει τθ ςίτιςθ των 

φοιτθτϊν του  

ii. εάν δεν ανανεωκεί θ ςφμβαςθ ςίτιςθσ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με το αντίςτοιχο 

Ρανεπιςτιμιο 

iii. εάν διακοπεί θ λειτουργία του εςτιατορίου με υπαιτιότθτα του αναδόχου ι του 

προςωπικοφ αυτοφ. 

iv. εάν ο Ανάδοχοσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ. 

 

21. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ κα γίνεται προσ τον Ανάδοχο με τμθματικζσ 

μθνιαίεσ καταβολζσ, μετά από αποτίμθςθ του ζργου που ζχει υλοποιιςει κατά τον 

παρελκόντα μινα. 
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Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 

τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι. 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

22. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου κα ζχει θ αρμόδια επιτροπι που κα 

ςυγκροτθκεί με Απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Θ περιοδικι και 

οριςτικι περαίωςθ του ζργου κα γίνει με τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι και τθ 

ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ, από τθν οριςκείςα επιτροπι. Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν 

παρατθριςεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί με τισ προαναφερόμενεσ 

παρατθριςεισ μζςα ςε διάςτθμα πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ διατφπωςθ αυτϊν 

των παρατθριςεων.  
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                    ΡΑΑΤΘΜΑ Α –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ(Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)  

 

Το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προκθρφςςει ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ οικονομικι 

προςφορά, ςυνολικισ δαπάνθσ κατά ανϊτατο όριο 174.810,30 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α., για τθν για τθν Επιλογι αναδόχου υπθρεςιϊν προετοιμαςίασ – παραςκευισ 

γευμάτων και ενίςχυςθσ προςωπικοφ μαγειρείου –  εςτιατορίου για τθν Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  

για το χρονικό διάςτθμα από 01/09/2015 ζωσ  30/06/2016, (Με δικαίωμα παράταςθσ 10 

θμερϊν). 

Θ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΘΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1. Μία ςυνολικι περιγραφι για το πϊσ ο προςφζρων προτίκεται να υλοποιιςει το 

ζργο.  

2. Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.    

3. Θ ''ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ''  αξιολογείται για τθν κατάταξθ του υποψθφίου, 

δεδομζνου ότι κριτιριο του διαγωνιςμοφ είναι θ ςυμφερότερθ, από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. 

Θ τεχνικι προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να ικανοποιεί τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των ηθτοφμενων από το διαγωνιςμό υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ   περιγράφονται 

ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  

Α. ΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

Α.1.  Απαραίτθτα Ρροςόντα για τουσ Μαγείρουσ :  Ρτυχίο ι Δίπλωμα ι Βεβαίωςθ 

ςπουδϊν, ειδικότθτασ Μαγειρικισ Τζχνθσ, αντίςτοιχο των ΙΕΚ ι Ε. Ε. Σ. και με αντίςτοιχθ 

προχπθρεςία ςε φορζα ι εταιρεία μαηικισ εςτίαςθσ, για δφο ζτθ τουλάχιςτον και  

Α.2.  Απαραίτθτα Ρροςόντα για τουσ Εργάτεσ - τρίεσ Μαγειρείου, τίτλο υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ, χωρίσ προχπθρεςία. 

Α.3.  Πλο το προςωπικό που κα διατεκεί ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Μάγειροι & Εργατικό 

προςωπικό) κα πρζπει να ζχει περάςει τθν εκπαίδευςθ του ΕΦΕΤ ςε κζματα  « Κανόνων 

ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ » και να φζρουν βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ παροχισ εκπαίδευςθσ ι 

πιςτοποίθςθ του ΕΦΕΤ ωσ χειριςτζσ τροφίμων. 

Δίδεται χρονικό διάςτθμα 10 θμερϊν  ςτον Ανάδοχο του Ζργου από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ για τθν προςκόμιςθ των πιςτοποιιςεων. Πλοι οι προαναφερόμενοι 

υποχρεοφνται ςτθ προςκόμιςθ του βιβλιάριου Υγείασ τουσ. 

Β. ΧΩΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
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Β.1 Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ Υπθρεςιϊν του αναδόχου, 

ορίηεται το  Εςτιατόριο – Μαγειρείο  τθσ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.  

Β.2. Ρροςδιοριςμόσ τθσ εργαςίασ του αναδόχου με τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

& ειδικά του υπεφκυνου Αρχιμάγειρα. 

Γ. ΟΙ ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΩΣ ΡΑΑΚΑΤΩ 

Γ.1  Για τουσ Μαγείρουσ. 

Ρροπαραςκευι – παραςκευι και ςερβίριςμα φαγθτοφ 

Γ.2  Για το εργατικό προςωπικό: 

i. Επιμελθμζνο πλφςιμο λαχανικϊν, φροφτων, πουλερικϊν, κρεάτων, ψαριϊν κ.λ.π. 

ii. Επιμελθμζνο κακαριςμό προϊόντων και διαφόρων άλλων υλικϊν (οςπρίων, 

λαχανικϊν, ηυμαρικϊν. κ.λ.π. ) 

iii. Άριςτο πλφςιμο των δίςκων, πιάτων, ποτθριϊν, μαχαιριϊν, πιρουνιϊν, κουταλιϊν, 

κ.λ.π. με τα χζρια ι ςτο πλυντιριο. 

iv. Άριςτο πλφςιμο με τα χζρια όλων των ςυςκευϊν, εργαλείων και ςυςκευϊν του 

μαγειρείου. 

v. Επιμελθμζνθ κακαριότθτα τθσ επιφάνειασ των τραπεηιϊν του εςτιατορίου. 

vi. Άριςτο κακαριςμό όλων των χϊρων του μαγειρείου. 

vii. Κάκε άλλθ εργαςία που ζχει ςχζςθ με τθν παραςκευι γευμάτων και δεν 

αναφζρκθκε παραπάνω 

viii. Μεταφορά των απορριμμάτων μζςα ςε νάιλον ςακοφλεσ από το μαγειρείο ςτο 

ςθμείο τοποκζτθςθσ των απορριμμάτων τθσ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 

Δ. ΕΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΕΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Δ.1  Θ παροχι υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνει ςε θμεριςια βάςθ ςε δφο (2) βάρδιεσ, 

πρωινι και απογευματινι. 

Δ.2 Θ κατανομι του προςωπικοφ του αναδόχου κακϊσ και το ωράριο τθσ πρωινισ  & 

απογευματινισ βάρδιασ, κα γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον Οικονομικό Υπόλογο τθσ 

Μονάδασ  και του Αρχιμάγειρα των Κ.Υ.  ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ . 

    Ε. ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΕΓΑΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

      Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ζμπειρο και ικανό εργατικό προςωπικό 

από Δευτζρα ζωσ Κυριακι ωσ αναγράφεται παρακάτω: 

      Θ παροχι υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνει ςε θμεριςια βάςει ςε δφο (2) βάρδιεσ, 

πρωινι και απογευματινι. 

       Θ κατανομι του προςωπικοφ του αναδόχου κακϊσ και το ωράριο τθσ πρωινισ (07:00-

15:00) & απογευματινισ βάρδιασ (13:30-21:30), κα γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον 

Οικονομικό Υπόλογο και τον Αρχιμάγειρα των Κ.Υ. ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 

Υπθρεςίασ και κα ελζγχεται από τθν Γραμματεία. 
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ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΩΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΘΜΕΘΣΙΩΣ 

ΘΜΕΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Μάγειροι 2 8 7 

Εργάτεσ μαγειρείου 8 8 7 

  

  Κατά τισ θμζρεσ των διακοπϊν (ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΡΑΣΧΑ), ςφμφωνα με το Ρ.Δ.387/29-

09-1983 για Φ.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε. το μαγειρείο τθσ Φ. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κα παραμείνει κλειςτό,  ((Με 

δικαίωμα παράταςθσ 10 θμερϊν). 

Το προςωπικό πρζπει να είναι ςε άριςτθ ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Μονάδασ και 

υπό τθν εποπτεία και τισ οδθγίεσ του Οικονομικοφ Υπόλογου τθσ Μονάδασ ϊςτε να 

εφαρμόηει τισ Γενικζσ Οδθγίεσ και εγκυκλίουσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

  

ΣΤ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 

Στ.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ εργαηόμενουσ του ςυνεργείου του, 

ςτολζσ εργαςίασ  ομοιόμορφεσ κακϊσ και υποδιματα  

Στ.2  Το προςωπικό του αναδόχου κα μιςκοδοτείται και αςφαλίηεται πλιρωσ  από τον 

ίδιο τον ανάδοχο. 

Στ.3 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει ςτθ μονάδα, τθν αναγγελία ζναρξθσ 

εργαςίασ του ΟΑΕΔ, τθν ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ του εργαηομζνου,  και το πρόγραμμα 

εργαςίασ του.   

Στ.4 Κάκε εργατικι διαφορά που απορρζει από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ςτο χϊρο 

μασ είναι υπεφκυνοσ και υπόλογοσ ο ανάδοχοσ. Οι εργαηόμενοι με ευκφνθ του αναδόχου 

υποχρεοφνται να κατακζςουν τα βιβλιάρια υγείασ ςτθ μονάδα. 

Στ.5 Τα τυπικά προςόντα όπωσ αναφζρονται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι (αντίγραφα) κα 

κατατεκοφν από τον ανάδοχο του ζργου πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτθ  μονάδα 

και κα γίνει ζλεγχοσ από τον  Οικονομικό Υπόλογο τθσ Εςτίασ   και του Αρχιμάγειρα των Κ.Υ. 

Μθνιαίωσ  κα ςυντάςςεται πρακτικό ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ το οποίο κα 

υποβάλλεται ςτο τζλοσ του μινα υποχρεωτικά ςτθν Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν και 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ –Λογιςτιριο.  

Στ.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει κάκε μινα: α) τισ μθνιαίεσ Μιςκοδοτικζσ 

καταςτάςεισ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, β) τισ καταςτάςεισ αςφαλίςεωσ του ΙΚΑ, γ) 

το Ρίνακα προςωπικοφ του Σ.ΕΡ.Ε., δ) τθν αντίςτοιχθ κάκε μινα Αναλυτικι Ρεριοδικι 

Διλωςθ με τθν απόδειξθ κατάκεςισ τθσ και ε) τθν αντίςτοιχθ πλθρωμι ειςφορϊν και 

εξοφλθτικζσ μιςκοδοςίασ προσ τουσ υπαλλιλουσ/εργάτεσ (άρκρο 18 παρ. 1 του ν. 

1082/1980, Αϋ 250 και 5 του ν. 3227/2004, Αϋ 31). Κατά τθ πρϊτθ κατάκεςθ των 
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δικαιολογθτικϊν ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει και τισ αντίςτοιχεσ  Ατομικζσ Συμβάςεισ 

Εργαςίασ (Ρ.Δ. 156/94) των εργαηομζνων. Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν κα 

γίνεται ςτο Λογιςτιριο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  προκειμζνου να γίνει θ εξόφλθςθ του Τιμολογίου 

και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του πρακτικοφ καλισ εκτζλεςθσ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. Σε περίπτωςθ αλλαγισ του ωραρίου κα προςκομίηεται ο 

ςυμπλθρωματικόσ/τροποποιθτικόσ πίνακασ ωραρίου εργαςίασ (παράγραφοσ 1 του άρκρου 

80 του Ν.4144/2013 

Στ.7 Ο Οικονομικόσ Υπόλογοσ τθσ μονάδασ  μαηί με τουσ Αρχιμάγειρεσ των Κ.Υ. κα είναι  

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ όλων των Συμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων και  θ παράβαςθ αυτϊν από τθν επιχείρθςθ 

επιςφρει τισ κυρϊςεισ όπωσ αυτζσ  επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

(Ναι ι Πχι)  

ΡΑΑΡΟΜΡΘ  
(ΣΕΛΙΔΑ ΤΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ)  

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

Οι υπθρεςίεσ ςίτιςθσ  κα γίνονται από ειδικευμζνο 
προςωπικό, με τα ανάλογα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα 
υπό τθν επίβλεψθ, ευκφνθ και παρακολοφκθςθ του 
Αναδόχου.  

ΝΑΙ 

      

Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, το προςωπικό του Αναδόχου 
είναι υποχρεωμζνο να αφινει κακαρά και µε τάξθ τα είδθ που 
χρθςιμοποίθςε ςε χϊρο που κα του υποδείξει θ Υπθρεςία.  

ΝΑΙ 

      

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ 
ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ 
κτιριακζσ και άλλεσ εγκαταςτάςεισ του κτιρίου ι ςε 
οποιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα 
του προςωπικοφ του ι των εργαςιϊν του. 

ΝΑΙ 

      

Το Προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτουσ χϊρουσ τθσ 
Υπθρεςίασ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ των κανονιςμϊν που 
ιςχφουν ς’ αυτιν (βιβλιάρια υγείασ κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

      

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό 
ειδικευμζνο ,υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, ευπρεπϊσ 
ενδεδυμζνο άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ και ευγενικό 
απζναντι ςτο προςωπικό και τουσ ςιτιηόμενουσ τθσ Υπθρεςίασ. 
Ζχει τθν υποχρζωςθ να εκτελεί ακόρυβα τθν εργαςία του και 
να µθν ενοχλεί τουσ υπαλλιλουσ και τουσ παρευριςκόμενουσ 
ςτουσ χϊρουσ. 

ΝΑΙ 

      

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθν Εργατικι Νομοκεςία 
και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ , κοινωνικζσ 
παροχζσ , αποηθμιϊςεισ , φόρουσ κλπ.,  για τθν τιρθςθ κάκε 
υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. 

ΝΑΙ 

      

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςυνάψει αντίγραφο τθσ 
ςυλλογικισ ςφβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι 
εργαηόμενοι που κα απαςχολθκοφν ςτο παρόν ζργο 

ΝΑΙ 

      

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/508


ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘN ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΜΑΓΕΙΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.(ΑΔΑ: 7ΗΟΔ46ΨΗΣΡ-ΤΛΕ). 
                                                         

 47       

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα δελτία 
(φορολογικά ςτοιχεία) των υλικϊν, εμπορευμάτων κ.λπ  που 
προμθκεφεται και πρόκειται να χρθςιμοποιιςει ςε κάκε 
πικανό ζλεγχο από τθν υπθρεςία ι λοιπό φορζα του Δθμοςίου   

ΝΑΙ 

      

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ζχει εκπαιδεφςει το προςωπικό που 
κα διακζςει ςε κζματα Υγείασ και Αςφάλειασ, ςτα 
χρθςιμοποιοφμενα αναλϊςιμα υλικά, να τθρεί τθν νομοκεςία 
περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ 
του επαγγελματικοφ κινδφνου 

ΝΑΙ 

      

Οι εργαςίεσ κα γίνονται βάςθ των Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν  
τθσ διακιρυξθσ (παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κ.λπ) και του 
απαιτοφμενου αρικμοφ εργαηομζνων με ορκι τιρθςθ του 
ωραρίου εργαςίασ. 

ΝΑΙ  

      

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται  ςτθ (μθνιαία) προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ  {α. Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ, β. καταςτάςεισ 
αςφαλίςεωσ Ι.Κ.Α. γ. Πίνακασ Προςωπικοφ Σ.ΕΠ.Ε., δ. Α.Π.Δ. ε. 
εξοφλθτικζσ μιςκοδοςίασ} . 

ΝΑΙ 
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                                                                   ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
  
                     ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΤΘ Φ.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
 
ΕΚΔΟΤΘΣ    ........................................... 
Θμερομθνία ζκδοςθσ    ...........................  
Ρροσ:        …………………………. 
 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ ………………. 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,}  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………  
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό του …………………….……………για εκτζλεςθ του Ζργου 
«…………………….. …………………………»,  ςυνολικισ αξίασ ……… €  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 
ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. }  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 
για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. }  
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  
(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 
κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).  
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 λιξθ τθσ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ                                 
Φ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΕΚΔΟΤΘΣ.......................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Ρροσ: ……………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 

………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

……  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 

…….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 

ςασ.  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε 

τον πελάτθ μασ τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί 

απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, ι 

μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ. Σε 

περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Δ  

Υ Ρ Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Σ φ μ β α ς θ  Ν ο …   

 

Στθν Ακινα, ςιμερα, …………θμζρα……, οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό αυτό, 

αφενόσ το Ν.Ρ.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ», 

που εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν οδό Αχαρνϊν αρ. 417 και εκπροςωπείται νόμιμα από 

τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτοφ, κ. Φίλιππο Λζντηα ,αποκαλοφμενο 

ςτθ ςυνζχεια και χάριν ςυντομίασ με τον όρο  «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» και αφετζρου o 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ……………………………………………. που εδρεφει …………. 

Οδόσ………… αρικμόσ …………………, , αποκαλοφμενθ ςτθ ςυνζχεια και χάριν 

ςυντομίασ με τον όρο θ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ τθν υπϋ αρικμ: 

……………………………, Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ςυμφϊνθςαν και ζγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:       

1. ΡΟΟΙΜΙΟ 
Με τθν υπ’ αρικμό ………………………… Απόφαςθ του, το  Δ.Σ. του Ιδρφματοσ Νεολαίασ 

και Δια Βίου Μάκθςθσ ενζκρινε τθ διενζργεια Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ  

για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν προετοιμαςίασ – παραςκευισ 

γευμάτων και ενίςχυςθσ προςωπικοφ του μαγειρείου – εςτιατορίου τθσ 

…………………… , για το χρονικό διάςτθμα ………………………………………..  Το φψοσ τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ ορίςτθκε ςτισ ……………………………€ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.. Το Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διοικθτικισ Μζριμνασ 

τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν & Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκιρυξε  

Θλεκτρονικό  Δθμόςιο Ανοιχτό Διαγωνιςμό, με αρικμό Διακιρυξθσ……………. και 

θμερομθνία διενζργειασ τθν …………………………….  

 Το αποτζλεςμα κατακυρϊκθκε ςτθν ΑΝΑΔΟΧΟ, ςφμφωνα με τθ υπ’ αρικμό: 

…………………………………. Απόφαςθ του  Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

2. ΤΟ ΕΓΟ 
2.1 Κατόπιν των παραπάνω, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανακζτει ςτθν ΑΝΑΔΟΧΟ τθν 

εκτζλεςθ του ζργου «προετοιμαςίασ – παραςκευισ γευμάτων και ενίςχυςθσ 

προςωπικοφ του μαγειρείου – εςτιατορίου τθσ ………………………….  Θ πλθρωμι του 

ζργου κα γίνει ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

2.2 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ δθλϊνει ρθτά και ανεπιφφλαχτα ότι ζχει τθν ειδικι ικανότθτα, 

εμπειρία και τεχνογνωςία και εγγυάται τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και προςικουςα 

εκτζλεςθ του Ζργου. 

2.3  Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ δθλϊνει ότι ζχει λάβει λεπτομερϊσ γνϊςθ τθσ φφςθσ και των 

απαιτιςεων του Ζργου που αναλαμβάνει με τθν παροφςα. 
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3. ΔΙΑΚΕΙΑ 
Από τθν ………………………………….εϊσ………………………….  για ςφνολο …………………….. 

θμερϊν και εξαιρουμζνων των διακοπϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα όπωσ ορίηονται 

με το Ρ.Δ. 387/29-09-1983. Δίδεται δικαίωμα παράταςθσ δζκα θμερϊν.   

4. ΣΥΜΒΑΣΘ 

4.1 Θ ςφμβαςθ αποτελείται από το κείμενο τθσ παροφςθσ και τα 
προςαρτϊμενα ς’ αυτιν ωσ αναπόςπαςτα τμιματα:  

i) Τθ Διακιρυξθ Δθμόςιου Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ με αρικ. ………./2015 
ii) τθν τεχνικι/οικονομικι προςφορά τθσ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

iii) τθ με αρικμ: ……………………………………………….Απόφαςθ του  Δ.Σ. του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τα οποία ενςωματϊνονται πλιρωσ ς ϋαυτιν, αποτελϊντασ 
ενιαίο, αναπόςπαςτο και αδιαίρετο μζροσ τθσ, ϊςτε θ Σφμβαςθ, θ άνω 
προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ, θ προςφορά τθσ Αναδόχου και θ ωσ άνω 
Απόφαςθ του  Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να ςυνκζτουν τθν αποκλειςτικι και 

ςυνολικι ςυμφωνία μεταξφ των Μερϊν. 

4.2 Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατζκεςε 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ αξίασ ………………………€ τθσ …………………………. 

με αρικμό:………………………. και θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………... 

4.3 Ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτθ Σφμβαςθ, ςτο Ζργο που κα εκτελζςει 

θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ περιλαμβάνονται και : 

 Πλεσ οι ςυμπλθρωματικζσ ι παρεπόμενεσ εργαςίεσ που κατ’ αντικείμενο 
ςχετίηονται με το Ζργο ι που κατ’ εφλογθ κρίςθ απαιτοφνται ι είναι ςκόπιμο 
να εκτελεςτοφν για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα εκτζλεςθ αυτοφ, ςφμφωνα 
με τθν κοινι πείρα και κατά τα ςυναλλακτικά ικθ ι ςφμφωνα με τισ ειδικζσ 
περιςτάςεισ που ςχετίηονται με αυτό. 

 Πλεσ οι ςυμπλθρωματικζσ ι παρεπόμενεσ εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για 
τθν αντιμετϊπιςθ όλων των κεμάτων και προβλθμάτων που τυχόν 
ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 
 

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΩΝ 
5.1  Συμφωνείται και δθλϊνεται ρθτά ότι θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε ςυνδζεται με το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με ςχζςθ προςτιςεωσ, αντιπροςϊπευςθσ ι εξαρτθμζνθσ  εργαςίασ. 

5.2 Το ανατικζμενο Ζργο δεν ανάγεται ςτον κφκλο κακθκόντων που αςκεί το 

μόνιμο προςωπικό του  ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

6. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
6.1 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα εκτελζςει το Ζργο κακϊσ και κα εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

κφριεσ και παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, 

ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ φροντίδα, ικανότθτα και επιμζλεια ειδικευμζνου 

επαγγελματία κατά τα αναγνωριςμζνα επαγγελματικά πρότυπα.  
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6.2 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθν ορκότθτα, 

πλθρότθτα και αρτιότθτα του Ζργου, δεδομζνου άλλωςτε ότι κατά διλωςι τθσ 

διακζτει τθ ςχετικι εμπειρία, κακϊσ και το κατάλλθλο προςωπικό με τα προςόντα 

και τισ ειδικζσ γνϊςεισ για τθν ζγκαιρθ, πλιρθ, προςικουςα και απρόςκοπτθ 

εκτζλεςι του. 

6.3 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται απεριορίςτωσ και ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ 

πταίςματοσ τθσ ι μθ, ότι το Ζργο: 

Α) κα ζχει τισ ςυμφωνθμζνεσ ιδιότθτεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ  

Β) κα είναι απαλλαγμζνο από κάκε πραγματικό ελάττωμα. Ωσ τζτοιο νοείται, 

ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά, κάκε απόκλιςθ από τυχόν τεκείςα προδιαγραφι. 

Γ) κα είναι απαλλαγμζνο από κάκε νομικό ελάττωμα.  

6.4 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα αςκιςει τθ μζγιςτθ επαγγελματικι και τεχνικι ικανότθτα, 

προςοχι και επιμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και κα εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ςφμφωνα με κοινϊσ παραδεκτζσ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ 

αρχζσ και πρότυπα. Θα εκτελεί επίςθσ τισ ςχετικζσ εργαςίεσ κατά επαγγελματικό και 

πρακτικό τρόπο προκειμζνου να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ Σφμβαςθσ. 

7. ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

7.1 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζςει ζμπειρο και ικανό 
προςωπικό αποτελοφμενο 
από……………………………………………………………………………………Ωράριο:  ………..ωρθ 
απαςχόλθςθ για κάκε εργαηόμενο …………. / …………….. ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
μαγειρείου – εςτιατορίου τθσ …………………, Το πρόγραμμα εργαςίασ κακϊσ και τα 
κακικοντα του προςωπικοφ κα ορίηονται από τον Οικονομικό Υπόλογο τθσ 
…………………. και τουσ Αρχιμάγειρεσ των Κ.Υ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που φζρουν τθν 
ευκφνθ για τθ λειτουργία του μαγειρείου – εςτιατορίου. 
7.2 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ του ςυνόλου των 
ςχετικϊν διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Ειδικότερα ςτθν καταβολι των 
νόμιμων αποδοχϊν βάςει τθσ ιςχφουςασ Σ.Σ.Ε., ςτθν κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων, ςτθν τιρθςθ των ωραρίων εργαςίασ – των όρων υγιεινισ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων. Θ καταβολι τθσ μιςκοδοςίασ κα γίνεται αποκλειςτικά 
μζςω κατάκεςθσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου εργαηόμενου.  
7.3  Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ευκφνεται απεριόριςτα ζναντι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. για τισ πράξεισ 
και παραλείψεισ του προςωπικοφ τθσ κα εν γζνει των υπαλλιλων, ςυνεργατϊν και 
προςτθκζντων τθσ, που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ του Ζργου που 
αναλαμβάνει με τθν παροφςα. Ειδικότερα, θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα είναι ςυνολικά και 
αποκλειςτικά υπεφκυνθ και υπόλογθ για όλο το προςωπικό τθσ, για  τισ πράξεισ, 
δραςτθριότθτεσ, παραλείψεισ, λάκθ ι αμζλειεσ  που ςυνδζονται αιτιωδϊσ με τθν 
πρόςκλθςθ ηθμίασ ι βλάβθσ ςε οιονδιποτε τρίτο. 

8. ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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8.1 Θ Αμοιβι που κα λάβει θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου 
ςυμφωνείται από τα Μζρθ ςτο ςυνολικό ποςό των ………………..€, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
8.2 Θ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» για τθν αμοιβι τθσ κα εκδϊςει τα αντίςτοιχα τιμολόγια επί 
των οποίων κα γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Θ καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ 
κα γίνει ςε …………. δόςεισ, με θμερομθνία ζκδοςθσ τιμολογίων τθν τελευταία θμζρα 
κάκε μινα, αρχισ γενομζνθσ τθν 30/09/2015 και κατάλθξθσ τθν 30/06/2016. 
Συγκεκριμζνα : 

1θ Δόςθ : …….. € (……..€ κακαρι αξία + ……€ Φ.Ρ.Α.), Θμ. Εκδ. 30/09/2015 
2θ Δόςθ : …….. € (……..€ κακαρι αξία + ……€ Φ.Ρ.Α.), Θμ. Εκδ. 31/10/2015 
3θ Δόςθ : …….. € (……..€ κακαρι αξία + ……€ Φ.Ρ.Α.), Θμ. Εκδ. 30/11/2015                 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.3        Συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ………€ (……… κακαρι αξία + …….. 
Φ.Ρ.Α.). 
8.4 Θ ωσ άνω Αμοιβι, αποτελεί το μόνο και ςυνολικό αντάλλαγμα που 
δικαιοφται να λάβει θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τθν  υλοποίθςθ του Ζργου. 
8.5 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τθν αμοιβι τθσ κα εκδϊςει τα αντίςτοιχα τιμολόγια επί 
των οποίων κα γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Θ καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ 
κα γίνει ςε δζκα ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, με κακαρι αξία ανά τιμολόγιο το ποςό 
των ………………………………€ και θμερομθνία ζκδοςθσ τθν τελευταία θμζρα κάκε μινα, 
αρχισ γενομζνθσ τθν ………………………….. και κατάλθξθσ τθν ……………………  με 
δικαίωμα παράταςθσ δζκα (10) θμερϊν.  
Συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα: ………………………………..€(………..........κακαρι αξία 

+ …………………………………….Φ.Ρ.Α.). 

8.6 Θ πλθρωμζσ κα καταβάλλονται ςτθν ΑΝΑΔΟΧΟ μετά τθ ςφνταξθ  του 
ςχετικοφ πρακτικοφ ποιοτικισ – παραλαβισ, βάςει όςων προβλζπει θ ςφμβαςθ του 
ζργου, από τθν τριμελι επιτροπι που κα ορίςει ο Οικονομικόσ Υπόλογοσ τθσ 
………………………... 
8.7 Θα γίνεται παρακράτθςθ 0,10 % επί του κακαροφ ποςοφ κάκε τιμολογίου, 
που αποδίδεται ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων , ςφμφωνα µε 

το Νόμο 4013/15-09-11, άρκρο 4, παρ. 3. 

9.  ΕΚΧΩΘΣΘ-ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ 
9.1 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν επιτρζπεται να μεταβιβάηει ι να εκχωρεί κακ’ οιονδιποτε 

τρόπο μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν τθσ που απορρζουν 

από τθ Σφμβαςθ προσ οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο.  

9.2 Απαγορεφεται ςτθν ΑΝΑΔΟΧΟ θ προεξόφλθςθ, εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ τθσ 

Αμοιβισ ςε οιονδιποτε τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

9.3 Θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν επιτρζπεται να ανακζτει ςε υπεργολάβουσ τθν εκτζλεςθ 

τμιματοσ ι του ςυνόλου του Ζργου. 

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
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Σε κάκε περίπτωςθ, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατθρεί μονομερϊσ και αηθμίωσ το δικαίωμα 

καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ και πριν τθ λιξθ τθσ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ από τθν 

ΑΝΑΔΟΧΟ οιουδιποτε εκ των όρων τθσ παροφςασ, οι οποίοι ςυμφωνοφνται ςτο 

ςφνολό τουσ ωσ ουςιϊδεισ και ςπουδαίοι. 

11. ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
11.1 Κάκε διαφορά μεταξφ των Μερϊν, ςχετικι με τθν παροφςα Σφμβαςθ, κα 

καταβάλλεται προςπάκεια να λυκεί πρϊτα με φιλικό διακανονιςμό.  

11.2 Σε περίπτωςθ μθ επιλφςεωσ τθσ διαφοράσ με φιλικό διακανονιςμό τότε από 

τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ ορίηονται ωσ αρμόδια τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν.  

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
12.1 Καμία μεταβολι, τροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ, αλλαγι ι ερμθνεία τθσ 

Σφμβαςθσ δε κα δεςμεφει τα Μζρθ, αν δεν ζχει ςυμφωνθκεί εγγράφωσ.  

12.2 Οι τίτλοι, επικεφαλίδεσ και πίνακεσ περιεχομζνων που εμφανίηονται ς’ αυτι 

τθ Σφμβαςθ υπάρχουν για λόγουσ ευκολίασ αναφοράσ και μόνον και δεν 

προςδιορίηουν, περιορίηουν ι περιγράφουν το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι με 

οποιοδιποτε τρόπο ελζγχουν ι επθρεάηουν τθν ερμθνεία τθσ.  

13. ΕΝΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Θ παράλειψθ από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να εφαρμόςει οιοδιποτε από τουσ όρουσ τθσ 

Σφμβαςθσ ι να αςκιςει ζγκαιρα οποιοδιποτε από τα δικαιϊματα που 

προβλζπονται ς ‘ αυτι, δε μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ ι να επθρεάςει τθν 

ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Αφοφ ςυμφωνικθκαν όλα τα παραπάνω και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά, 

ςυντάχκθκε το παρόν ςε πζντε (5) πρωτότυπα και αφοφ διαβάςτθκε και 

βεβαιϊκθκε, υπογράφεται όπωσ ακολουκεί, ζλαβε δε τζςςερα (4) το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

και ζνα (1) θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                                                                                 ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

 

                                                                        

ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΛΕΝΤΗΑΣ                                          

ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
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