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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Σν Ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή 

πεηζψλ» ιακβάλνληαο ππφςε:  
α)  φηη ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ησλ θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπ 

πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα, ήηνη  απφ αξρέο 
Απξηιίνπ έσο ηέιε Οθησβξίνπ 2019 ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα  

β) ηελ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιήθζεθε θαηά ηελ 
ππ΄αξηζκ. 6 ζπλεδξίαζε ηεο 19-12-2018 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016   «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ Α’ 147), φπσο ηζρχεη  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο 
θαη ησλ παξαθάησ Παξαξηεκάησλ ηεο:  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Α –ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (ΣΕΤΔ) 
      *ΆΡΘΡΟΤ 79 ΠΑΡ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β-  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΘΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Γ – ΜΔΡΙΓΔ ΙΣΙΗ  
 

Άξζξν 1  Αληηθείκελν – Πξνϋπνινγηζκόο - Γεκνζηόηεηα 

1.1. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα  κεξίδσλ ζίηηζεο, 
φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο θαη 
παξνρήο ηνπο ζηνπο  ρψξνπο εζηίαζεο ηνπ Ιδξχκαηνο, πνπ ζηεγάδνληαη ζην 
θηήξην Α’ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζηηο πέηζεο, πξνο εμππεξέηεζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηα ζπλέδξηα – ζεκηλάξηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 
ζπλεδξηαθφ θέληξν ηνπ Ιδξχκαηνο, κέρξη 31.12.2019, πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)  Δπξψ πιένλ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ 
πξνζθεξφκελε ηηκή αλά εκεξήζηα κεξίδα ζίηηζεο (πξσηλνχ θαη γεχκαηνο) 
[CPV 15894200-3).     

1.2. Η πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί: α) ζην  πξφγξακκα ΚΗΜΓΗ 
(https://promitheus.gov.gr) θαη β) ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο 
www.akss.gr 

1.3. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ πλνπηηθφ  
Γηαγσληζκφ, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθεξχμεσο θαη 
ησλ παξαξηεκάησλ απηήο  ειεθηξνληθά ζηηο αλσηέξσ ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηο.  
Άξζξν 2.  Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο –Λόγνη απνθιεηζκνύ 

2.1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο 
δειαδή, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο  ησλ σο άλσ 
πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 



 

 

επηινγήο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη ζε βάξνο ηνπο νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ παξ. 2.8. ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

2.2. Οη ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Πάλησο 
ε επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην, 
εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 
κνξθήο θξηζεί απφ ην Ίδξπκα φηη είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2.3. Η έλσζε/θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο,  
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία. 

2.4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε/θνηλνπξαμία φια 
ηα κέιε ηεο   επζχλνληαη έλαληη ηνπ Ιδξχκαηνο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.5. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο  δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο  θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 
ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

2.6. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. 

2.7. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Η αληηθαηάζηαζε πξέπεη 
λα εγθξηζεί  κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ιδξχκαηνο. 
 2.8.  Απνθιείνληαη  απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54),θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ 
C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 



 

 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ εθαξκφδεηαη επίζεο 
φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαη αθνξά  ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη  
φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.),  ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο ζηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηηο νκφξξπζκεο 
εηαηξείεο (Ο.Δ.), ηηο εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) θαη ηηο Ιδησηηθέο 
Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο (Ι.Κ.Δ.) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί έλαληη ηξίησλ ην λνκηθφ πξφζσπν  
ζχκθσλα κε ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη.  

Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο : (α) ηξείο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη σο 
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο , νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 
απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο , ή (β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δπν (2) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ (α) θαη (β) θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
 
Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ φζνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο), εθηφο εάλ  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ είηε  ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 



 

 

ηνπο. Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ φζνη δελ 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη 
φζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ  ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη 
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ή έρνπλ  ζπλάςεη 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, ή  έρνπλ  επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο, ή 
ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ή ηελ επηβνιή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ, ή 
εάλ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ή έρνπλ απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ή έρνπλ 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ 
ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, ή εάλ έρνπλ παξάζρεη απηνί ή ζπλδεδεκέλε κε απηνχο  
επηρείξεζε ζπκβνπιέο ή έρνπλ κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο, ψζηε λα ππάξρεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα ή  εάλ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο πξνκήζεηαο, πνπ δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 
Ωο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αζέηεζε 
ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ηηο δηεζλείο δηαηάμεηο, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 
4412/2016 θαζψο θαη φζα αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. γ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο ηζρχεη.     
 ε πεξίπησζε Δλψζεσλ/Κνηλνπξαμηψλ νη σο άλσ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ αθνξνχλ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο.  
 Σν Ίδξπκα απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα νπνηεδήπνηε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχεηαη κε 
νπνηνλδήπνηε  ηξφπν φηη ζπληξέρεη  ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηα απφ ηηο σο 
άλσ αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο.  
Άξζξν 3 – Κξηηήξηα Δπηινγήο  

3.1. Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ 
δηαγσληζκφ πξέπεη:   

1)  Να δηαζέηεη εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζην ρψξν ηεο 
εζηίαζεο.    

2) Ο Μέζνο Όξνο (Μ.Ο.) ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
φπσο απηφο απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαηά ηα ηειεπηαία 



 

 

ηξία (3) έηε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο επξψ 
(120.000) €.  

ε πεξίπησζε έλσζεο πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζηαζκηζκέλσλ 
αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε.   

Άξζξν 4.  Τπνβνιή πξνζθνξώλ 
4.1.  Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά είηε ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξχκαηνο  
ζηελ Αζήλα, (νδφο Αθαδεκίαο αξ. 39, 5νο φξνθνο)  ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Ιδξχκαηνο ζηηο πέηζεο. 
 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 25ε Ιαλνπαξίνπ 
2019, εκέξα  Παξαζθεπή θαη ώξα 14.00 

Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ  2019 εκέξα 
Γεπηέξα θαη ώξα 15.30, ζηα γξαθεία ηνπ Ιδξύκαηνο ζηελ Αζήλα 
(Αθαδεκίαο αξ. 39, 5νο όξνθνο).  

4.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη θαη ηαρπδξνκηθά ζηηο σο 
άλσ δηεπζχλζεηο θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 
πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην Ίδξπκα κέρξη ηελ σο άλσ 
νξηδφκελε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

4.3. Πξνζθνξέο  πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Ίδξπκα κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.  
            4.4. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ εγθαίξσο  ήηνη κέρξη 18.01.2019 
απφ  ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 
ζρεηηθέο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη  έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο 
παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

4.5.  Σν αίηεκα γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ  
ππνβάιιεηαη εγγξάθσο  ζην Ίδξπκα (αξκφδηα ε Γηεπζχληξηα ηνπ Ιδξχκαηνο θ. 
Zσή Παπαδάθε  ηει. 2103613751 , θαμ  2103607964, e- mail  info@akss.gr.   
             Δπίζεο όζνη ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά δύλαληαη 
λα επηζθεθζνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξύκαηνο ζηηο πέηζεο (θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο κε ηνλ θ.  Nεθηάξην γόληδν  θηλ. Σει. 6983425401 ) . 
  Άξζξν 5  Καηάξηηζε Πξνζθνξώλ 
           5.1 Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα 
ππνβαιιφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα.    

Όζνλ αθνξά ηα ππνβαιιφκελα ζηνλ δηαγσληζκφ έγγξαθα,  ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α’ 74), φπσο ηζρχεη.  

5.2. Η πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
ζπκκεηέρνληα, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ  θαη δελ πξέπεη λα έρεη μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε  θαη ππνγεγξακκέλε  απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, 
ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη 
θαηά ηνλ έιεγρν λα κνλνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Η 



 

 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ‘ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
          5.3. Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα ηέζζεξηο (4) 
κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά, πνπ 
νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ίδξπκα.  

5.4. Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε 
πξσηφηππν. ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α) Η ιέμε Πξνζθνξά 
β) Ο αξηζκφο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν απηήο. 
γ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
5.5. Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο. Γελ 

γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη πξνζθνξέο γηα 
κέξνο ηεο πξνκήζεηαο. 

5.6. Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά 
θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά), θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

5.7.1.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
α) Σν ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα σο Παξάξηεκα Α Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (άξζξνπ 79 παξ. 4λ. 4412/2016) ππνγεγξακκέλν απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα, ν νπνίνο δειψλεη: 
α) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ίδην (Πξνζθέξνληα) θαη ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπ 
β) Όηη δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο  παξ. 2.8. ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο πξνθήξπμεο, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη   
γ) Όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3. 
 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2017 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 
Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ, επί πνηλή απφξξηςεο, ην σο άλσ έγγξαθν γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θαηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 
(ΑΓΑ:ΩΥΓΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ).Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΤ (www.eeadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ) θαη 
ζηε δηαδηθηπαθή πχιε:  
- http://www.promitheus.gov.gr     
Δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ του υπογράφοντοσ το ΣΕΤΔ.   

5.7.2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Κάζε ζπκκεηέρωλ  ζα δειώζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ εάλ ζα 
παξαζθεπάδεη ηηο κεξίδεο ζίηηζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξύκαηνο ή 
ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ν ίδηνο δηαηεξεί.   



 

 

ηελ πξώηε πεξίπηωζε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζα δειώζεη όηη 
ππνρξενύηαη κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο λα ιάβεη φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο γηα ηε λφκηκε 
ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη φηη ζα πξνβεί ν ίδηνο κε 
επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο,  βειηηψζεηο θ.ι.π. 
ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ηνπ Ιδξχκαηνο (θνπδίλα, ηξαπεδαξία) θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 
πνπ ππάξρεη ζ’ απηνχο.    

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζα δειψζεη ηνλ αθξηβή 
ηφπν παξαζθεπήο ησλ κεξίδσλ ζίηηζεο θαη ζα θαηαζέζεη επίζεκν αληίγξαθν 
ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο ησλ κεξίδσλ ζίηηζεο.   
Δπίζεο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβάιεη θαη απιή έγγξαθε δήισζε 
ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζηελ νπνία  ζα δειψλεηαη: 
φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ  απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
β) φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο Πξνθήξπμεο  
Η σο άλσ αλαθεξφκελε έγγξαθε δήισζε, δελ απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 
5.7.3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:  
Η πξνζθεξφµελε ηηµή ζα δίλεηαη ζε επξψ  μερσξηζηά γηα θάζε είδνο 

αηνµηθήο µεξίδαο ζίηηζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Β ηεο 
παξνχζαο,  θαη  δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ΦΠΑ. 
Πην αλαιπηηθά ζα δνζεί μερσξηζηή ηηκή αλά κεξίδα γηα:   

 παξνρή πξσηλνχ,  

 παξνρή γεχκαηνο,  

 παξνρή δείπλνπ ( ην δείπλν θαηά πεξίζηαζε) 

 νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ηξνθνδνζίαο (catering) γηα δξψκελα (events) πνπ δηνξγαλψλνληαη 

θαηά πεξίζηαζε. 

 Παξνρή ειαθξψλ εδεζκάησλ (snack ή lunch-baskets) θαηά πεξίζηαζε. 

Η πξνκήζεηα ζα θαηαθπξωζεί ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ πξνζθέξεη 
ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα πξωηλό θαη γεύκα ζπλνιηθά.   

ηελ πξνζθεξφµελε ηηµή ζπκπεξηιαµβάλεηαη ην θφζηνο αγνξάο ησλ 
πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ κεξίδσλ ζίηηζεο, ην εξγαηηθφ θφζηνο 
(µηζζνί θαη επηδφµαηα πξνζσπηθνχ αζθάιηζε θιπ), ρξεµαηννηθνλνµηθά 
έμνδα, πξνβιεπφµελνη θφξνη, πάγηα έμνδα, λφµηµεο θξαηήζεηο θαη άιιεο 
ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, 
λα έρνπλ  ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά.  
 Σν Ίδξπκα κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα έρεη πξνυπνινγίζεη φηη  
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα απαηηεζνχλ 5.700 έσο 
8.000 κεξίδεο ζίηηζεο.   Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξσηλνχ δελ δχλαηαη λα 
μεπεξλά ην πνζφ ησλ πέληε (5) επξψ αλά κεξίδα θαη ηνπ γεχκαηνο ην πνζφ 
ησλ ελλέα (9) επξψ αλά κεξίδα. ηα σο άλσ πνζά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 
ΦΠΑ 

Αλαπξνζαξµνγή ηεο ηηµήο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο ζχµβαζεο.  



 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλάδεημε ηνπ 
αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο ζηελ ππ’ 
αξηζκ. 4  επηινγή ησλ buffet (ειιεληθή βξαδηά), φπσο αλαθέξεηαη ζην 
Παξάξηεκα Γ ηεο  παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζε πεξίπησζε ηζφηηκεο 
πξνζθνξάο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κε θιήξσζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ιζόηηκεο ζεωξνύληαη νη 
πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή.  

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ιδξχκαηνο δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δεηά 
απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθµεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνµέλσλ ηηµψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ραµειέο ), νη δε 
ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ 
θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ Ιδξχκαηνο.  
Δπί ηεο θαζαξήο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ζα παξαθξαηείηαη πνζνζηφ 
0,06% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ 3% γηα ραξηφζεκν θαη  20% ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ, ήηνη ζπλνιηθά  0,0622%  κακϊσ και κράτθςθ 0,06% υπζρ Αρχισ 

Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) πιένλ 3% γηα 

ραξηφζεκν θαη  20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ήηνη ζπλνιηθά  0,0622%.  
 
Η ηηκνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε ζπλεδξίνπ θαη ε 

εμφθιεζε ζα γίλεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ζην Ίδξπκα ηνπ 
ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 
απαηηείηαη θαη δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πιεξσκή ππεξεζία ηνπ 
Ιδξχκαηνο.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο 
είλαη ε έθδνζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ηνπ Ιδξχκαηνο.  
 
 Άξζξν 6   Δπηηξνπή δηαγωληζκνύ – Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο- 
αμηνιόγεζεο 

6.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή, ε νπνία ζα πξνβεί 
ζηελ απνζθξάγηζε, ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ  θαη 
ζηελ  αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.  Η Δπηηξνπή  εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ 
ησλ πξνζθεξφλησλ, ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 
θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ , ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηελ  
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, γλσκνδνηεί γηα ηελ επαλάιεςε ηηο νπνηαζδήπνηε 
θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο, ηελ πξνζθπγή 
ζηε δηαδηθαζία  κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε εθφζνλ 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ,    θαζψο θαη γηα θάζε 
άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Σν Ίδξπκα δελ 
ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ιάβεη ζχκθσλα κε 
ηα πξναλαθεξφκελα. 
 6.2. Η Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ 
παξνχζα Πξνθήξπμε. Η απνζθξάγηζε ζα δηελεξγεζεί  δεκφζηα, παξνπζία 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 
νπνίνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.  
 Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 



 

 

νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην Ίδξπκα  κεηά ηελ 
ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη, σο 
εθπξφζεζκεο. 

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά  
ζπκκεηνρήο,  ηηο ηερληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο  ζα γίλεη ζε κία 
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ νπνία δηθαηνχληαη 
λα παξαβξίζθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε κνλνγξάθνληαη  
θαηά θχιιν  απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηα 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο νη Σερληθέο θαη  νη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο. 

6.3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ζε θιεηζηή 
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ  αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ  θαη ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαξηίδεη ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηε 
ιήςε απφθαζεο.   
 6.4. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν  8 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.   
  6.5. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, αληί 
ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ε Δπηηξνπή επί ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα γίλεηαη 
ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο.  
 
  Άξζξν 7   Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο 

7.1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) νθείιεη, εληόο είθνζη (20) εκεξώλ απφ 
ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ,  λα πξνζθνκίζεη ζην Ίδξπκα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο:  

α) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ ηειεί 
πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 
έρνπλ  ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη 
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε 
ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
 β) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, 
ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 
πξνέιεπζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, 
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 73 παξ.1 Ν 
4412/2016), γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ 
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα 



 

 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο ή δφιηαο 
ρξενθνπίαο ή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ.  

ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνζθνκίδεηαη ην πνηληθφ κεηξψν ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξ. 3.8.1.α). 

δ) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο 
εγθαηαζηάζεσο ηνπ. 
 ε) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 
          ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηεο νπνίεο δελ εθδίδνληαη φια ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή απηά δελ θαιχπηνπλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νηαζδήπνηε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ. ε θξάηε – κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί απηή απφ ππεχζπλε δήισζε. Η αξκφδηα αξρή ή ν 
ζπκβνιαηνγξάθνο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη ηε γλεζηφηεηα ηεο 
έλνξθεο δήισζεο ή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. 

ζη) Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο εθφζνλ νη πξνζθέξνληεο 
ζπκκεηέρνπλ κε εθπξφζσπφ ηνπο. 
 

 7.2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή 
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Σν 
Ίδξπκα κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 
απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
 7.3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά, είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή, ή απφ απηά πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα, ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
ζπκκεηέρνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο  πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ απνδεηθλχεη ηε κε  ζπλδξνκή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  
 
 7.4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
ζπκκεηέρνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  



 

 

 
 7.5. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε 
ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε 
γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε.  
 7.6. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

    Άξζξν 8    Δλζηάζεηο 
Έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
            Έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αζθείηαη ζε πξνζεζκία 
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
            Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο νπνίαο θαη απνθαζίδεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα 
(10) εκεξψλ κεηά απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςή ηεο.     
     Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζή ηεο, ε 
θαηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο κε ηε κνξθή παξαβφινπ. 
            Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αλ ε 
έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ φξγαλν.   
 Άξζξν 9   Δγγύεζε  
 Ο  πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο  λα πξνζθνκίζεη, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο χςνπο ρηιίσλ (1.000) επξψ  κε ρξόλν ηζρύνο πιένλ δύν ( 2) 
κελώλ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο  
 Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ 
εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιιεηαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα 
πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη  δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 
Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
ηεο δηδήζεσο  θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  ε) ηα ζηνηρεία 
ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε 
ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.   



 

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο ε εγγχεζε πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 Σν Ίδξπκα δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θνξέα πνπ θέξεηαη λα έρεη 
εθδψζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηεο.  
 
Άξζξν 10. Τπνγξαθή ύκβαζεο 
            10.1.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηεο 
πξνζθιήζεψο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί. ηελ 
πεξίπησζε πνπ αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θιεζεί θαη δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δελ θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηα ηπρφλ ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην 
φλνκά ηνπ απφ θάζε γεληθά δηθαίσκά ηνπ απ' απηή θαη επηβάιινληαη θαη νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 παξ.4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

10.2.  ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ιεθζνχλ ππφςε νη φξνη ηεο 
παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ππνγξαθεί θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο 
Πξφζθιεζε, πξνζθνξά, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε ηξίην ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ  πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Ιδξχκαηνο εθηφο ηνπ δηθαηψκαηνο 
είζπξαμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  
 
Άξζξν 11. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

11.1. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα είλαη εηδηθεπκέλν θαη δελ ζα έρεη θακία απνιχησο 
ζρέζε ή ππεξεζηαθή εμάξηεζε απφ ην Ίδξπκα, απνθιεηζηηθφο δε εξγνδφηεο 
ηνπ ζα είλαη ν αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηνπ θαηαβάιεη ηηο λφκηκεο 
απνδνρέο ηνπ θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ ζηα νηθεία αζθαιηζηηθά 
ηακεία, θαζψο θαη λα ιακβάλεη κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε, φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή θαη λφκηκε 
απαζρφιεζή ηνπ.  Απαξάβαηνο βαζηθφο φξνο   είλαη  ε ππνρξέσζε ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα    ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο  
λνκνζεζίαο, δειαδή ηελ θαηαβνιή   ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ,   νη νπνίεο  ζε  
θακία πεξίπησζε  δελ κπνξεί   λα είλαη   θαηψηεξεο    ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
απφ ηελ θείκελε εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή   λνκνζεζία, ηελ   εζληθή γεληθή 
ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο  ή θαη θάζε άιιε  θαηά   λφκν ηζρχνπζα , ηελ  
ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ θαη ησλ φξσλ πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ 
αζθαιηζηηθή θάιπςε θιπ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  θαηαβάιεη  ηηο 
απνδνρέο, επηδφκαηα, πξνζαπμήζεηο θιπ. πνπ δηθαηνχηαη ν θάζε 
εξγαδφκελνο, ζχκθσλα κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπ θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ 
θαηάζηαζε θαη ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο σο πξνο ην λφκηκν σξάξην εξγαζίαο, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο,  
απνδεκηψζεηο, ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε θαη 
αζθαιηζκέλνπ) θαη θφξσλ θαζψο θαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη 
ππφρξενο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο  έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ,  θαη ην Ίδξπκα  
δελ έρεη ηελ παξακηθξή επζχλε γηα ηα ζέκαηα απηά.  



 

 

Οη ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ νθείινπλ: α) λα είλαη εππξεπείο θαη επγεληθνί ζηηο 
ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλέδξνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Ιδξχκαηνο θαη λα θέξνπλ δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ θαη β) λα έρνπλ 
θαζαξά καιιηά, δεκέλα πίζσ εθφζνλ είλαη καθξηά θαη λα είλαη θαιπκκέλα 
πιήξσο κε θάιπκκα θεθαιήο (ζθνχθν).  
Η ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη φηαλ απνκαθξχλνληαη γηα 
δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη ε θαζαξηφηεηα ηεο ζηνιήο 
εξγαζίαο θαη ηνπ ζθνχθνπ πξέπεη λα ηεξείηαη κε ζρνιαζηηθφηεηα. 
         Σν Ίδξπκα  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε 
ππαιιήινπ/ζπλεξγάηε ηνπ αλαδφρνπ εάλ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ  
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
άκεζα ζηελ αληηθαηάζηαζε απηή.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη πγεηνλνκηθφ ππεχζπλν θαζψο επίζεο θαη 
ππεχζπλν έξγνπ (θχξην θαη αλαπιεξσκαηηθφ), ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα 
επηβιέπεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη αθεηέξνπ, λα 
ζπλεξγάδεηαη πξνο ηνχην κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηελ 
επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ.  
Η εμππεξέηεζε ησλ ζπλέδξσλ  ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο 
(SELF SERVICE).  
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί απφιπηα θαζαξνχο θαη 
εππξεπείο ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο αιιά θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο, ε θαζαξηφηεηα 
ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζηηαηνξίνπ, θαη λα θξνληίδεη 
γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ ( ζθνππηδηψλ) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν  Αλάδνρνο θαηαζθεπάδεη ηηο κεξίδεο ζίηηζεο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο  ηνπ Ιδξχκαηνο πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα δηακνξθψζεη ηνπο 
ρψξνπο παξαζθεπήο θαη παξάζεζεο ησλ εδεζκάησλ, ψζηε απηνί λα ηεξνχλ 
πιήξσο ην ζχλνιν ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ 
δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο.  

ε θάζε πεξίπησζε  πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα ζθεχε παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο ηνπ θαγεηνχ, ηα νπνία ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ πνπ ζα 
θαηαλαισζεί, ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ 
ζα εγθαηαζηαζνχλ ελδηάκεζνη κεηξεηέο θαη ν αλάδνρνο ζα πιεξψλεη ηηο 
ελδείμεηο ζην κέζν φξν ησλ ηηκψλ πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ νηθείν 
ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΗ ή ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο, φηαλ νη ινγαξηαζκνί έρνπλ 
θιηκαθσηή ρξέσζε αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε. 
Οη απαηηνχκελεο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηε λφκηκε ρξήζε ησλ ρψξσλ 
εζηίαζεο, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία 
ηνπ (αγνξαλνκηθψλ, πγεηνλνκηθψλ θ.ιπ.), ζα εθδνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε 
δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε. Γηα ηελ έθδνζε ησλ 
παξαπάλσ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, νπδεκία επζχλε θέξεη ην 
Ίδξπκα. 
O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ Ιδξχκαηνο, ππεχζπλνπ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή 
επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο, ην Ίδξπκα κπνξεί λα ιχζεη 
κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο ζπγρξφλσο  έθπησην ηνλ Αλάδνρν. 



 

 

Σν Ίδξπκα δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζε 
νπνηαδήπνηε δαπάλε, αθφκα θαη αλ απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ εζηηαηνξίνπ, νχηε επζχλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε 
απηνχ απέλαληη ζηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο δελ ζα κπνξεί γηα ηνλ ιφγν απηφ λα 
θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε. 
Όζν δηαξθεί ε ζχκβαζε ην Ίδξπκα δελ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη θακία 
επηζθεπή, επηδηφξζσζε θ.ιπ. ζηνπο ρψξνπ εζηίαζεο. Αληίζεηα ν Αλάδνρνο 
έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ησλ, ηελ επηδηφξζσζε 
θαη επηζθεπή θάζε βιάβεο ή θζνξάο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, αθφκε θαη ιφγσ 
ηπραίσλ γεγνλφησλ κε ηελ ππφδεημε θαη έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Ιδξχκαηνο, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο. 
 
Ο ρψξνο παξαζθεπήο ησλ εδεζκάησλ θαη ν ελ γέλεη εμνπιηζκφο ηνπ ζα 
δηαηίζεηαη ζηνλ Αλάδνρν πξνο ίδηα ρξήζε, αξθεί απηή λα κελ είλαη εηο βάξνο 
ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 
Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, φπνηα πξνζζήθε ή βειηίσζε ηνπ   ηερλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ είλαη ελζωκαηωκέλνο ζηνλ ρώξν γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν, 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Ιδξχκαηνο θαη 
επ' σθειεία ηνπ κεηά ηε ιχζε ή ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ν Αλάδνρνο δελ 
δηθαηνχηαη θακία απνιχησο απνδεκίσζε. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο - ζχκβαζεο. Δάλ, ζε 
πεξίπησζε ειέγρνπ - επηζεψξεζεο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, 
δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ  παξνχζα  
Πξνθήξπμε ή/θαη ζηε ζχκβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο,  θαηαξράο ζα πξνβεί ζε 
έγγξαθεο ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο. ε πεξίπησζε κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 20 εκεξψλ, 
δηαπίζησζεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλάδνρνπ ζηηο παξαπάλσ ζπζηάζεηο θαη 
ππνδείμεηο, ην Ίδξπκα κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ  ζχκβαζε, θεξχζζνληαο 
ζπγρξφλσο  έθπησην ηνλ Αλάδνρν. 
          11.2. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απνιχησο εθφζνλ απνδεηρζεί, γηα θάζε δεκηά ή 
βιάβε ή απψιεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε 
πξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. πνπ αλήθνπλ είηε ζην Ίδξπκα, είηε ζηνπο ππαιιήινπο 
ηεο, είηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθψο 
θαη πνηληθψο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα, ηξαπκαηηζκφ ή δεκία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο επίζεο θαη γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Ιδξχκαηνο ή νπνηνλδήπνηε ηξίην. Τπνρξενχηαη επίζεο ζηελ πιήξε θαη 
έγθαηξε απνθαηάζηαζε ησλ σο άλσ δεκηψλ νχησο ψζηε ην Ίδξπκα λα κελ πθίζηαηαη 
θακία ελφριεζε απφ νπνηνλδήπνηε, επζπλφκελνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ αλαδφρνπ. 
ε πεξίπησζε εγέξζεσο αγσγήο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ 
επηδηψθεη απνδεκίσζε ε επζχλε ηνπ πνπ έρεη άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κφιηο πξνζθιεζεί απφ ην Ίδξπκα, λα 
πξνζέιζεη, λα αλαιάβεη ηνλ δηθαζηηθφ αγψλα θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε δίθε ζε θάζε 
πεξίπησζε πξνο ππνζηήξημε ηνπ Ιδξχκαηνο θαηαβάιινληαο ζην Ίδξπκα φ,ηη ηπρφλ ήζειε 
ππνρξεσζεί ην Ίδξπκα λα θαηαβάιεη πξνο ηνλ ελάγνληα ηξίην. ε πεξίπησζε έθδνζεο 
απφθαζεο πξνζσξηλψο εθηειεζηήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ακέζσο ην 
πνζφ πνπ ζα επηδηθαζζεί ή λα παξάζρεη εγγχεζε πξνο απνθπγή εθηέιεζεο ηεο 
απφθαζεο θαηά ηνπ Ιδξχκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα 
θάζε ζπκβάλ πνπ πηζαλφλ λα παξαβιάπηεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. 
           11.3.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί λνκίκσο εκπξνζέζκσο θαη 



 

 

πξνζεθφλησο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθεί. ε πεξίπησζε  εθπξφζεζκεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
αλαδφρνπ επηβάιινληαη ζ’ απηφλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο ην Ίδξπκα δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην θαη λα επηβάιιεη ζ’ απηφλ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 203 παξ.4 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα 
επηδηψμεη θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή/θαη απνζεηηθήο δεκίαο πνπ 
ηπρφλ ζα έρεη ππνζηεί εμαηηίαο ηεο κε εκπξφζεζκεο, ή κε πξνζήθνπζαο 
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 12.4.  Σν Ίδξπκα κπνξεί λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε ηε ζχκβαζε 
πξνκήζεηαο θαη  ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ζηνλ 

αλάδνρν εθφζνλ:  α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, β) ν Αλάδνρνο, θαηά ηνλ 
ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
απνηεινχλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, γ) ε ζχκβαζε δελ 
έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε 
νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην 
πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.   

 Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ, ζα θαηαβάιιεηαη πξψηα 
πξνζπάζεηα λα ιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο 
πξνζπάζεηαο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, απνθιεηζηηθά 
αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο,  εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 
πάληνηε ην Διιεληθφ. 
 

                                      ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
                                                 ΝΙΚΟ ΦΙΝΣΙΚΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΚΟΙΝΩΦΕΛΕ ΙΔΡΤΜΑ «Αλαξγχξεηνο θαη Κνξγηαιέλεηνο ρνιή πεηζψλ»+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *100023672+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΑΚΑΔΘΜΙΑ 39/ ΑΘΘΝΑ /10672 + 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΗΩΘ ΠΑΠΑΔΑΚΘ + 

- Σθλζφωνο: *2103613751 + 

- Θλ. ταχυδρομείο: * info@akss.gr + 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): * www. akss .gr + 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *Διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν επιλογι αναδόχου για τθν 

προμικεια μερίδων ςίτιςθσ (CPV: 15894200-3  + 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *100023672 + 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ + 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

*………………………+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: *   + 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

*   + 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 
 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

*   + 

 



 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

 



 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσv 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτθix· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσx· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxi· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiii το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xiv 

Εάν ναι, αναφζρετεxv: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 



 

 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xvii
; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxviii: 

*……+ 

 



 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 



 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxx; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

*.......................+ 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 



 

 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 

φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντωνxxiii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxiv; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxv κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι 



 

 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 



 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxvi
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν Αναργφρειο και 

Κοργιαλζνειο Σχολι Σπετςϊν *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα 

φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτo Μζροσ  3 *να προςδιοριςτεί 

το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 

Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ γι  *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 

(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, 

ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 

απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 

σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ θαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 

43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

v χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

vi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 

vii χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και ηος 

Ππόζθεηος ζ΄ αςηήν Ππωηοκόλλος» (αθοπά ζε  πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β 

αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία). 

ix Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπωζη ηηρ Σύµβαζηρ ζσεηικά µε ηην πποζηαζία ηων οικονοµικών 

ζςµθεπόνηων ηων Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων και ηων ζςναθών µε αςηήν Ππωηοκόλλων. 

x Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 



 

 

                                                                                                                                            
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xiii Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 

ηειεπηαίν εδάθην)  

xviii Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 

θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ 

πνπ ιήθζεθαλ.  

xix ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xx Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxiii Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxiv Πξβι άξζξν 48. 

xxv  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvi Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από 

ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο 

Παράρηεκα ασηό. 
xxvii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxviii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(διαδικηςακή διεύθςνζη, απσή ή θοπέα έκδοζηρ, επακπιβή ζηοισεία αναθοπάρ ηων εγγπάθων) πος 

παπέσοςν ηη δςναηόηηηα ζηην αναθέηοςζα απσή ή ζηον αναθέηονηα θοπέα να ηο ππάξει. Όπος απαιηείηαι, 

ηα ζηοισεία αςηά ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ηη ζσεηική ζςγκαηάθεζη για ηην εν λόγω ππόζβαζη.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                            

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Α. ε πεξίπηωζε ΑΔ 
i) Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, φπσο ηζρχεη, ζεσξεκέλν απφ 
αξκφδηα αξρή.  
ii) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη  φιεο νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθδφζεσο ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
iii) Σα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη νη 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, άιισο φια ηα  έγγξαθα απφ ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη φηη ην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη  νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί  ζην αξκφδην Γ.Δ.ΜΗ. 
iv) Σελ απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί ζπγθξφηεζήο ηνπ ζε 
ζψκα θαη ηελ παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζηα κέιε ηνπ, φπσο απηή έρεη 
δεκνζηεπζεί λφκηκα.     
Β. ε πεξίπηωζε ΔΠΔ 
i) Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ  ηεο εηαηξείαο, φπσο ηζρχεη, ζεσξεκέλν 
απφ αξκφδηα αξρή. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη θσδηθνπνίεζε,  ην 
θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο  κε φιεο ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα 
ζρεηηθά ΦΔΚ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, άιισο φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία 
απνδεηθλχεηαη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ δεκνζηεπζεί  ζην αξκφδην Γ.Δ.ΜΗ. 
ii) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη  φιεο νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθδφζεσο ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Γ. ε πεξίπηωζε ΙΚΔ 
i) Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ  ηεο εηαηξείαο, φπσο ηζρχεη, ζεσξεκέλν 
απφ αξκφδηα αξρή. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη θσδηθνπνίεζε,  ην 
θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο  κε φιεο ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη φια 
ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 
δεκνζηεπζεί  ζην αξκφδην Γ.Δ.ΜΗ. 
ii) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο φπνπ ζα εκθαίλνληαη φιεο νη θαηαζηαηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Γ. ε πεξίπηωζε Πξνζωπηθώλ Δηαηξεηώλ (νκόξξπζκεο, εηεξόξξπζκεο) 
i) Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, φπσο ηζρχεη, κε φιεο ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ, ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
ii) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη  φιεο νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθδφζεσο ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Δ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ην ηζρύνλ 
θαηαζηαηηθό ηνπ. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
Ι. ΠΡΩΙΝΟ 
Γηάθνξα είδε ςσκηνχ, ςσκί ηνπ ηνζη, θέηθ, γάια, δεκεηξηαθά, θαθέο θίιηξνπ, 
ηζάη, βνχηπξν, κέιη, καξκειάδα, ρπκφο πνξηνθαιηνχ, ηπξί, δακπφλ, βξαζηά 
απγά, γηανχξηη, ιαραληθά, θξνχηα επνρήο  
ΙΙ. ΜΔΗΜΔΡΙΑΝΟ   
1. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, ηπξί θέηα, θνθθηληζηφ κνζραξίζην θξέαο κε 

δπκαξηθά, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο 
2. Πξάζηλε ζαιάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, παζηίηζην ή κνπζαθάο, 

πνηθηιία ςσκηψλ, επηδφξπην 
3. αιάηα αγγνχξη -  ηνκάηα, ηπξί θέηα, θνηφπνπιν ζράξαο κε θξέζθηεο 

παηάηεο, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο 
4. Βξαζηά ρφξηα θαη παληδάξηα κε ζθνξδαιηά, ςάξη a la ζπεηζηψηα 

(παξαδνζηαθά πηάηα), πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο, παγσηφ 
5. Πξάζηλε ζαιάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, burgers ζηε ζράξα κε 

βξαζηέο παηάηεο ζε θξέκα γάιαθηνο, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο 
6. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, ηπξί θέηα, θξέζθα θαζφιηα κε ζάιηζα ηνκάηαο 

θαη παηάηεο, πνηθηιία ςσκηψλ, επηδφξπην  
7. Πξάζηλε ζαιάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, ρνηξηλφ ιεκνλάην κε ξχδη, 

πνηθηιία ςσκηψλ, παγσηφ 
8. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, κχδηα κε ξχδη θαη 

ζάιηζα ηνκάηαο, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο  
9. Πξάζηλε ζαιάηα, ηπξί θέηα, ζπαλαθφξπδν κε ζάιηζα ηνκάηαο, πνηθηιία 

ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο  
10. Πξάζηλε ζαιάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, ρηαπφδη κε ζάιηζα ηνκάηαο 

θαη δπκαξηθά, πνηθηιία ςσκηψλ, παγσηφ  
11. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, ηπξί θέηα, κπάκηεο κε ζάιηζα ηνκάηαο, πνηθηιία 

ςσκηψλ, επηδφξπην  
12. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, ζνπθιέ θνηφπνπιν 

κε ηέζζεξα ηπξηά, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο 
13. Πξάζηλε ζαιάηα, ηπξί θέηα, ηνκάηεο θαη πηπεξηέο γεκηζηέο, πνηθηιία 

ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο  
14. Παηαηνζαιάηα, δπκαξηθά κε ζάιηζα bolognaise, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα 

επνρήο 
15. Βξαζηά ρφξηα, ςάξη ζηε ζράξα, πνηθηιία ςσκηψλ, θξνχηα επνρήο, 

παγσηφ 
16. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, ηπξί θέηα, θξέζθα ιαραληθά κε ζάιηζα ηνκάηαο 

(παηάηεο, θνινθχζηα, κειηηδάλεο, πξάζηλε πηπεξηά, ζθφξδν θαη θξεκκχδη), 
πνηθηιία ςσκηψλ, επηδφξπην  

17. αιάηα επνρήο, πίηζα, πνηθηιία ςσκηψλ, επηδφξπην ή θξνχηα επνρήο 
18. αιάηα αγγνχξη – ηνκάηα, κπξηδφια ζην θνχξλν, πνηθηιία ςσκηψλ, 

θξνχηα επνρήο 
19. Αλάκεηθηε ζαιάηα, γαξίδεο κε ξχδη θαη ζάιηζα ηνκάηαο, πνηθηιία ςσκηψλ, 

επηδφξπην ή θξνχηα επνρήο  
20. Αλάκεηθηε ζαιάηα, παξαδνζηαθφ θίηξηλν ηπξί, γεκηζηά θνινθχζηα κε 

θξέζθηα ηνκάηα – ηπξί – κνζραξίζην θξέαο – θξέκα γάιαθηνο, πνηθηιία 
ςσκηψλ, επηδφξπην ή θξνχηα επνρήο 



 

 

                                                                                                                                            

21. Αλάκεηθηε ζαιάηα, ηπξί θέηα, αγθηλάξεο a la polita κε παηάηεο θαη θαξφηα 
κε άζπξε ζάιηζα, πνηθηιία ςσκηψλ, επηδφξπην ή θξνχηα επνρήο  

 
ΙΙΙ. ΒΡΑΓΤΝΟ  (θαηά πεξίπησζε)  
Ίδην κε ην κεζεκεξηαλφ 
IV. Δπίζεο εθφζνλ δεηεζεί πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αλσηέξσ 
πξνβιεπφκελα είδε θαη  ηπρφλ επηπιένλ είδε,  θαηάιιεια γηα ρνξηνθάγνπο 
θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο (δηαβεηηθνχο θιπ)  
 
 

                                        BUFFET  
 

 Υσξηάηηθε ζαιάηα, ξπδνζαιάηα,  

ςεηφ ρνηξηλφ κε  παηάηεο θαη ζσο κνπζηάξδα, θνηφπνπιν αιά θξεκ, 

πνηά (ηνπηθφο νίλνο), αλαςπθηηθά, γιπθφ. 

 
 

  αιάηα αλάκεηθηε, ρσξηάηηθε ζαιάηα, ηνλνζαιάηα,   

παζηίηζην, θεθηεδάθηα, κπξηδνιάθηα κε παηάηεο ζην θνχξλν, 

αλαςπθηηθά, πνηά (ηνπηθφο νίλνο), γιπθφ. 

 

  αιάηα, θαιακάθη (ληνκαηίλη, αγγνχξη, έκεληαι,  ειηά), παηαηνθξνθέηεο, 

ζπαλαθφπηηηα ζπηηηθή, ηπξνθξνθέηεο, ξνιάθηα κε κειηηδάλα θαη ηπξί, 

ινπθάληθν κπέηθνλ, θεθηεδάθηα, θνηφπνπιν κνπζηάξδα, ιεκνλάην 

ρνηξηλφ ή θνηφπνπιν θνχξλνπ,  

πνηά(ηνπηθφο νίλνο), αλαςπθηηθά, γιπθφ. 

 

 «Διιεληθή Βξαδηά» 

νπβιάθηα (θαιακάθηα θνηφπνπιν ή ρνηξηλφ) κε πίηεο, ηδαηδίθη,  

Γχν εηδψλ ζαιάηεο   

Πίηζα θαη spring rolls γηα φζνπο επηιέγνπλ δίαηηα ρνξηνθάγνπ ή 

ελαιιαθηηθά κπνξεί απηφ ην πηάην λα αληηθαηαζηαζεί 

κε ηπξνπηηάθηα, ζπαλαθνπηηάθηα θιπ νκνεηδή. 

Πνηά (ηνπηθφο νίλνο), αλαςπθηηθά, γιπθφ 

 
ΔΛΑΦΡΑ ΔΓΔΜΑΣΑ (snack ή lunch-baskets θαηά πεξίζηαζε) 

 Νεξφ ή ρπκφ, ζάληνπτηο κε δακπφλ-ηπξί, θξνχην, γηανχξηη 

           Νεξφ ή ρπκφ, ζάληνπτηο κε δακπφλ-ηπξί, θξνχην, θξάθ 
 


