
ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

(σο πξνο ηελ πεξίιεςε πξνθήξπμεο) 

ειίδα 1 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ  ΣΟ  ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

  ΔΠΔΙΓΟΝ 

ΠΡΟ :  ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ» 

 Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ/7ν ΣΜ 

   Σειέθ. : 210_3483161 

  Φ.461.3/30/344551 

ΚΟΙΝ. :  .1180 

  Αζήλα, 14 Ματ 18 

  πλεκκέλα: Μία (1) Αλαθνίλσζε  

    

ΘΔΜΑ : Γεκνζηεχζεηο – Αλαθνηλψζεηο  (Αλαθνίλσζε Γηαθήξπμεο ηνπ Τπ΄ Αξηζκ: 

 30/18 Αλνηθηνχ Γζκνπ) 

   

ΥΔΣ. : α.   Ν.4412/16   

 β.   Φ.600.163/6/344498/.1162/14 Ματ 18/ΑΓΤ/ΓΠΜ/2γ 
  

1.    αο γλσξίδνπκε φηη, ε ΑΓΤ/ΓΠΜ, πξνθεξχζζεη κε ην (β) ζρεηηθφ, 

Ηιεθηξνληθό, Αλνηρηό, Γεκόζην Γηαγσληζκό, γηα ηελ ύλαςε πκβάζεσο 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ ίηηζεο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 

(Κ.Τ.Σ.) ησλ Νεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. 

   2.      Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ πεξίιεςε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 30 δηαθεξύμεσο, πνπ αθνξά ζηνλ ππ’ φςηλ δηαγσληζκφ θαη παξαθαινχκε:  

  α.  Σελ εηαηξεία "ΔΛΜΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ" :  

   (1)  Να ηελ  απνζηείιεη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη λα καο γλσξίζεη 

ΑΜΔΑ ηνλ θσδηθφ δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν 

θαη΄ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνζηνιή 

αληηγξάθνπ ηνπ ΦΔΚ ζε εκάο. 

   (2)  Να ηε δεκνζηεχζεη ηελ Σεηάξηε 16 Ματ 18 ζηηο παξαθάησ 

εθεκεξίδεο θαη λα καο ζηείιεη δχν (2) αληίηππα απφ θάζε εθεκεξίδα: 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ - ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ 

ΥΗΩΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ - ΠΟΛΗΣΖ 

ΑΜΗΑΚΟ ΒΖΜΑ - ΒΖΜΑ ΣΖ ΚΩ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΣΖ ΡΟΓΟΤ - ΡΟΓΗΑΚΖ 

ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ6-ΣΗ4
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ειίδα 2 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

  β. Σα Δπηκειεηήξηα λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ. 

 3.  Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, παξαθαιείηαη φπσο 

θαηαρσξίζεη ηελ πεξίιεςε ηεο (β) ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα 

www.army.gr. 

  4.   Ζ απνζηνιή ζηελ εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζα γίλεη ηελ 

Γεπηέξα 14 Ματ 18. 

           5.   Ζ απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΖΜΓΖ, ζα γίλεη ηελ 

Σεηάξηε 16 Ματ 18. 

  6.   Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη 

ην παξφλ, παξαθαιείηαη φπσο δηαβηβάζεη ηελ πεξίιεςε ηεο (β) ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο ζηα κέιε ηεο. 

  7.     Παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 

 

 Σαμίαξρνο Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο                                     
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ε π ζ π λ η ή ο 
  
  
  
Αξρηινρίαο (ΤΠ) Γεψξγηνο Πιαθηάο  
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7ν Σκ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

  1. ΔΛΜΑ Δ.Π.Δ  Λέθθα 26 ΣΚ 105 62 Αζήλα  (κε e-mail) 

  2. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (κε e-mail) 

  3.  ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

  4.  ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

  5.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

  6.  ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

  7.  ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

  8.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

  9.  ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 

 10.    ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 

 11.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 

http://www.army.gr/
ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ6-ΣΗ4
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ειίδα 3 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 12.  ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) 

 13.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ        ΑΥΑΪΑ  (ΠΑΣΡΑ) 

 14.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΖΠΔΗΡΟΤ (ΗΩΑΝΝΗΝΑ) 

 15.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

 16.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΚΟΕΑΝΖ 

 17.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΛΑΡΗΑ 

 18.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΜΑΓΝΖΗΑ (ΒΟΛΟ) 

 19.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΞΑΝΘΖ 

 20.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

 21.  ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΛΔΒΟΤ 

 22. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΑΜΟΤ 

   23. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ  ΥΗΟΤ 

 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΗΓΔΑΠ 

ΓΔ/ΓΔΝΓΖ - Γ1 (ΓΤΓΜ) - ΓΔΜ 

ΑΓΔΝ/ΓΔΜ - ΓΟΗ 

ΑΓΤ/ΓΔΜ - ΓΟΗ - ΓΠΜ/2γ - 7ν ΣΜ 

98 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ 

96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ 

80 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ 

79 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ6-ΣΗ4
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ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

(σο πξνο ηελ πεξίιεςε πξνθήξπμεο) 

ειίδα 1 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

  ΑΓΤ/ΓΠΜ 
  7ν ΣΜΗΜΑ 
  Αξηζ. Πξση: 344551 
  Αζήλα, 14 Ματ 18 

 

 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 01 
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΑ ΚΤΣ ΣΧΝ ΝΗΙΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ» ΣΗ ΓΡΑΗ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΤΠΟΓΟΥΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ (Κ.Τ.Σ.) ΣΧΝ ΝΗΙΧΝ ΣΟΤ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΣΟΤ» 
ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ 5011009 ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ 

ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΈΝΣΑΞΗ 2014-2020 
 

1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Δπσλπκία Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε 
Τπνζηήξημεο ηξαηνχ (ΑΓΤ) / 
Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ (ΓΠΜ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ 

Πφιε Αζήλα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 15778 

Υψξα1 Διιάδα, GR3 

Κσδηθφο ΝUTS2 ΛΔΒΟ GR 411 
ΥΗΟ       GR 413 
ΑΜΟ   GR 412 
ΚΩ          GR 421 
ΛΔΡΟ   GR 421 

Σειέθσλν 210 - 3483135 

Φαμ 210 - 3454603 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  asdysdpm@otenet.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 Σρεο (ΔΜ) Θεφδσξνο Κεθάιαο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.army.gr  

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην 
δηαδίθηπν (URL) 

www.army.gr 

                                                           
1 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο δ) ηνπ Ν.4412/16.  
2 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο δ) ηνπ Ν.4412/16. 
3 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ 

κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 
παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016

  
 

ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ6-ΣΗ4
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ειίδα 2 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

2.  ύληνκε Πεξηγξαθή ηεο Γεκόζηαο ύκβαζεο 
 
  2.1 Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 
 
   2.1.1 πκβαηηθφ αληηθείκελν ζα απνηειέζεη ε παξνρή ζίηηζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ε παξαζθεπή γεπκάησλ ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 
ζπζζηηίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.3.3. ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ (φπσο αζζελείο, παηδηά, 
δηαβεηηθνί, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ιπ.), ε εκεξήζηα παξάζεζε / δηαλνκή κε 
ηελ κέζνδν ηεο απηνεμππεξέηεζεο (SELF SERVICE),  ζην σξάξην ηεο 
παξαγξάθνπ 4.3.20.5 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο, ζε ρψξν πνπ ζα έρεη 
δηακνξθσζεί κε κέξηκλα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο θαη πξνεηνηκαζία (πξν ηεο 
έλαξμεο) / απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ δηαλνκήο κε κέξηκλα ηεο εηαηξείαο ακέζσο 
κεηά ηελ ιήμε ηεο παξάζεζεο. θνπφο ε εμαζθάιηζε επάξθεηαο ζε θαγεηφ θαη 
λεξφ. 
    
   2.1..2 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ αλά θαηεγνξία αηηνχλησλ, 
φπσο Πξνζζήθεο «1» έσο «6» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Η» («Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 
Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο») ηεο ππ. αξηζ. 30/18 
Γηαθήξπμεο. 
    
   Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 
ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππφςε σο ζχλνιν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο αξηζκφ κεξίδσλ εκεξεζίσο, φπσο ζηνλ 
Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνύζαο.  
 

 
 
  2.2 Μέγηζηε Πνζόηεηα θαη Δθηηκώκελε Αμία Τπεξεζηώλ 
 
   Όπσο ζηνλ Πίλαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ6-ΣΗ4
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ειίδα 3 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 
  2.3 Κσδηθόο CPV: 55322000-3 (ππεξεζίεο παξαζθεπήο γεπκάησλ) θαη 
ζπκπιεξσκαηηθψο 55320000-9 (Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ), 55321000-6 
(ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο γεπκάησλ)  55521200-0 (ππεξεζίεο παξάδνζεο 
γεπκάησλ). 
 
3.  Δθηηκώκελν Υξνλνδηάγξακκα Παξνρήο Τπεξεζηώλ 
 
  Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 365 εκέξεο (12 κήλεο) απφ ππνγξαθήο ηεο. 
  
4.  Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο 
 

4.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 

 
4.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη αλά ΚΤΣ, ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.2 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 
 
4.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.3 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. πλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη, 
απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ 
ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα 
κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ 
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 
 4.3.1 Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 άξζξνπ 73  λ. 
4412/2016. 

 
 4.3.2 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 
 
  4.3.2.1 Γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 

κέζα φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο). 

 
  4.3.2.2 Γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 

κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 
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ειίδα 4 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ή / θαη δχν (2) πξάμεηο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία. 

 
 4.3.3 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

 
4.3.3.1 Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
4.3.3.2 Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

 
4.3.3.3 Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 
4.3.3.4 Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
4.3.3.5 Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 
κέζα,  

 
4.3.3.6 Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο, 

 
4.3.3.7 Δάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ παξ. 2.2.3 σο 
2.2.9 ηεο δηαθήξπμεο. 
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ειίδα 5 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

4.3.3.8 Δάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 
ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

 
4.3.3.9 Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ 
επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 
 4.3.4. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη 
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)4. 

 
 4.3.5 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε 
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

 
4.4 Κξηηήξηα Δπηινγήο - Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο ππ. αξηζ. 
30/18 Γηαθήξπμεο. πλνπηηθά: 

 
  4.4.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή 
ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (παξαζθεπήο 
γεπκάησλ). 
 
  4.4.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο 
ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
  4.4.3 ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε 
θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 
πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 

                                                           
4
 Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2.2.3.5 ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κφλν εθφζνλ ε 

εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ. Καηά 
ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ε κε ζπλδξνκή ηνπ αλσηέξσ εζληθνχ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔ [ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ] 
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ειίδα 6 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. 
 
  4.4.4 Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε παξαπάλσ απαίηεζε ζα πξέπεη 
λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 
4.5 Κξηηήξηα Δπηινγήο - Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα, 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 
πλνπηηθά, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ  ζηνηρεία πνπ λα 
απνδεηθλχεηαη φηη ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015, 2016 
θαη 2017) απφ εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), 
ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  30% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο κέγηζηεο αμίαο 
ζχκβαζεο ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:   

 

Α/

Α 

ΥΗΜATIΜΟ

 

ΠΔΡΙΟΥΗ Κ.Τ.Σ. 

- ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

ΓΡΑΗ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ (€) 

Eιάρηζηνο κέζνο θχθινο 

εξγαζηψλ αλεξρφκελνο ζην 

30% ηνπ χςνπο ηεο 

εθηηκψκελεο θαζαξήο 

κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ 

1 98 ΑΓΣΔ 

ΣΡΓΟ 

«ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ»     

Νήζνπ Λέζβνπ 

19.080.375,00 

Πέληε 

εθαηνκκχξηα 

επηαθφζηεο 

είθνζη ηέζζεξηο  

ρηιηάδεο εθαηφλ 

δέθα ηξία επξψ  

5.724.113 

2 96 ΑΓΣΔ 

Πεξηνρή Υαιθεηφο              

(πξψελ 

εξγνζηάζην 

ΒΗΑΛ) 

Νήζνπ Υίνπ 

6.734.250,00 

Γχν 

εθαηνκκχξηα 

είθνζη ρηιηάδεο 

δηαθφζηα 

εβδνκήληα 

πέληε επξψ  

2.020.275 

3 80 ΑΓΣΔ 

ηξδν 

"ΚΑΠΔΣΑΝ 

ΛΑΕΑΡΖ"  

πεξηνρή ρσξ. 

Ππιί 

Νήζνπ Κσ 

3.591.600,00 

Έλα 

εθαηνκκχξην 

εβδνκήληα επηά 

ρηιηάδεο 

ηεηξαθφζηα 

1.077.480 
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ειίδα 7 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

Α/

Α 

ΥΗΜATIΜΟ

 

ΠΔΡΙΟΥΗ Κ.Τ.Σ. 

- ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

ΓΡΑΗ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ (€) 

Eιάρηζηνο κέζνο θχθινο 

εξγαζηψλ αλεξρφκελνο ζην 

30% ηνπ χςνπο ηεο 

εθηηκψκελεο θαζαξήο 

κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ 

νγδφληα επξψ 

4 80 ΑΓΣΔ 
Πεξηνρή Λεπίδα,                

Νήζνπ Λέξνπ 
3.142.650,00 

Δλληαθφζηεο 

ζαξάληα δχν 

ρηιηάδεο 

επηαθφζηα 

ελελήληα πέληε 

επξψ  

942.795 

5 79 ΑΓΣΔ 

Πξψελ ΠΒ 

πεξηνρή ΒΑΘΤ, 

Νήζνπ άκνπ 

7.856.625,00 

Γχν 

εθαηνκκχξηα 

ηξηαθφζηεο 

πελήληα έμη 

ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα 

νγδφληα νθηψ 

επξψ 

2.356.988 

 
4.6 Κξηηήξηα Δπηινγήο - Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.6 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 
πλνπηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
απνηεινχλ: 

 
 4.6.1 Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε, πξηλ ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο 
δηαδηθαζίαο, ηξηεηία, ελψ γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ 
αληαγσληζκνχ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνηρεία ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 
εθηειέζζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε θαη ζηνηρείσλ κέρξη θαη πεληαεηίαο, κε αλαθνξά ηνπ 
αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. 

 
 4.6.2 Αλαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο παξαζθεπήο γεπκάησλ θαη δηαλνκήο. 

 
 4.6.3 Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ. 
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ειίδα 8 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 
 4.6.4 Αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

(ζε είδε πξψησλ πιψλ παξαζθεπήο γεπκάησλ) θαη ησλ ζπζηεκάησλ εμαζθάιηζεο 
«ζπλέρεηαο» (απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο) παξνρήο ππεξεζηψλ παξαζθεπήο 
γεπκάησλ θαη δηαλνκήο, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηα πξναλαθεξζέληα ζα πξέπεη ν κεηνδφηεο 
λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απηφλνκε «εθεδξηθή» κνλάδα ζηελ ίδηα πφιε ή 
άιιε θεληξηθή πφιε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε ακεζφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ, ηνπιάρηζηνλ ίζεο δπλακηθφηεηαο (ή κεγαιχηεξεο) απφ ηε κνλάδα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί θαη έρεη δεισζεί σο «θχξηα» γηα ην εδαθηθφ δηακέξηζκα / πεξηνρή ηνπ 
ΚΤΣ. 

 
 4.6.5 Αλαθνξά δηάζεζεο ζε ηζρχ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.7 ηεο δηαθήξπμεο (αθφινπζε 4.7 ηνπ παξφληνο) θαη 
έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ 
ππνβνιή, Τπεχζπλεο Γήισζεο απνδνρήο ειέγρνπ δηελεξγνχκελνπ απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ή, εμ νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ζπλαίλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. 

 
 4.6.6 Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή/θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο 
δε ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (παξαζθεπήο θαη 
δηαλνκήο). 

 
 4.6.7 Τπεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην 

εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά 
ηελ ηειεπηαία 3εηία. 

 
4.6.8 Τπεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαηά κνλάδα («θχξηα» θαη «εθεδξηθή») 

  
4.6.9 ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζεο 
ππεξεζίαο, ή λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεη 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, 
πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε δέζκεπζή ηνπο (ππεχζπλε δήισζε ή ζπκθσλεηηθφ 
ζπλεξγαζίαο), φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ 
θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο: 

 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο / πνζνζηνχ ηνπ 
έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο 
πάξνρνο ππεξεζηψλ λα αλαζέζεη ζε 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ ή 

ηξίην θνξέα 

Ζκεξνκελία Γήισζεο 
πλεξγαζίαο ή 
πκθσλεηηθφ 
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ειίδα 9 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

Τπεξγνιάβν ή ηξίην θνξέα ζπλεξγαζίαο 

   

   

   

 
 4.6.10 Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα γηα 
ηελ παξνρή  ηνπ αξηζκνχ  Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη 
ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ 
ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξ.  2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β  θαη 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2939/2001 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
4.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 
Γηαθήξπμεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ζπλνπηηθά κε: 

 
 4.7.1 χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO 

22000 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο. 

 
 4.7.2 χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ 

(HACCP) ή ηζνδχλακν, ζην ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο", ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 

 
 4.7.3 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν, 

ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 
 
 4.7.4 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο θαηά ISO 

14001 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο.  

 
 4.7.5 χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαηά 

OSHSAS 18001 ή ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο. 

 

4.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.8 ηεο ππ. αξηζ.30/18 Γηαθήξπμεο 

 

4.9 Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο αθνξνχλ ζην Τπνέξγν κε αξηζκφ 01 

«Παξνρή Τπεξεζηψλ ίηηζεο ζηα ΚΤΣ ησλ λήζσλ ηνπ αλαηνιηθνχ αηγαίνπ»  θαη 

απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Παξνρή 

ππεξεζηψλ ζίηηζεο θαη θαζαξηφηεηαο ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 

(Κ.Τ.Σ.) ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ηνπο» κε θσδηθφ ΟΠ 5011009 ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Αζχινπ, 
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ειίδα 10 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 θαη ε ππνδηαίξεζε ηεο ζε ηκήκαηα, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.3.1.5 ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο επηβιήζεθε ιφγσ 

ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ Κ.Τ.Σ. 

 

4.10 Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κέρξη θαη γηα 

ηξία  (3) ηκήκαηα (Κ.Τ.Σ.) θαη λα αλαδεηρζνχλ πάξνρνη ππεξεζηψλ θαη γηα ηα ηξία 

(3)  εθφζνλ  κεηνδφηεζαλ. 

 

4.11 Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 100 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο, 

ηεο δηαδηθαζίαο. Λνηπά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2.4.5 ηεο ππ. 

αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 

 

4.12 Γηελέξγεηα δηαδηθαζίαο - απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3  ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 
πλνπηηθά:  

 
 4.12.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 
   4.12.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 

    4.12.1.1.1 Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, 
γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο 
απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα ζηάδηα, ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζε ηνπ 
(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», (ππφ)θαθέινπ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» θαη 
Φπζηθή Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κε ηα 
επηθαηξνπνηεκέλα  δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο 
θαη ψξεο πνπ θνηλνπνηνχληαη εγθαίξσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηά ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο. 

 
    4.12.1.1.2 Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ 

θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά 
πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε 
ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.  

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζε έληππε κνξθή  
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθεξφλησλ ζηελ δηαδηθαζία ζα γίλεηαη  δεκνζίσο γηα θάζε ζηάδην ηνπ κεηά ηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ζε εκέξα θαη ψξα θαη 
ηφπν γηα ηελ νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ειίδα 11 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ηνπ ΔΖΓΖ ζηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο. Ζ εηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ππνρξεσηηθή, 
ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δπλεηηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπο.  

 
    4.12.1.1.3 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 
έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 
θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ.  

 
Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε 

αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

 
Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε 

κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε 
ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο. 

 
 4.12.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

 
   4.12.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα: 
 

   4.12.2.1.1 Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή 
θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

 
   4.12.2.1.2 ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη ζπληάζζεηαη 
πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
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ειίδα 12 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ 
(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
   4.12.2.1.3 Οη θαηά ηα αλσηέξσ 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα 
σο άλσ ζηάδηα νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ 
πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 
παξνχζαο.  

 
   4.12.2.1.4 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, 
ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 
πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ 
ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή  πξνο έγθξηζε. 

 
   4.12.2.1.5 Δάλ νη πξνζθνξέο 

θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή5 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή 
ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016.  

 
   4.12.2.1.6 ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ 

πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.   
 

   4.12.2.1.7 ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  
φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ  («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα 
απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

                                                           
5
 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 

ΑΔΑ: ΩΔ1Ρ6-ΣΗ4



Γ - 13 

ειίδα 13 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 360 ηνπ Ν.4412/16. 

 
   4.12.2.1.8 Καηά ησλ αλσηέξσ 

απνθάζεσλ ρσξεί «παξέκβαζε» -πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο. 

 
4.13 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2.1.4  ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 
 

5.  Γηαδηθαζία - Κξηηήξην Αλάζεζεο. 
 
  5.1 Γηα ηελ αλάδεημε νηθνλνκηθνχ θνξέα (αλαδφρνπ) ζα δηεμαρζεί 
αλνηρηή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/16 (ΦΔΚ Α΄142) 
θαη ηελ ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ [ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ ζα αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο] ιφγσ επείγνπζαο θαηάζηαζεο θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε 
ζίηηζεο ησλ δηακελφλησλ ζηα ΚΤΣ γηα αλζξσπηζηηθνχο θπξίσο ιφγνπο. 
 
  5.2 Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηεο ρακειφηεξεο εληαίαο ηηκήο 
(Πξνζθεξφκελε Σηκή - ΠΣ) γηα ην εκεξήζην γεχκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεληθνχ 
πζζηηίνπ». 
 
  5.3 Γεθηή κφλν ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
 
  5.4 Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο. 
 
  5.5 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. 
 
6.  Υξεκαηνδόηεζε ηεο ύκβαζεο 
 
  Ζ ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 
Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) απφ ην Δζληθφ Πξφγξακκα 
Σακείνπ Αζχινπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014 - 2020 κε θσδηθφ ΟΠ 
5011009. 
 
7.  Υξνληθέο Πξνζεζκίεο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
 
  7.1 ρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο,  
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) 
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ειίδα 14 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2.1.3  ηεο ππ. αξηζ. 30/18 
Γηαθήξπμεο. 
 
  7.2 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 29 
Μαίνπ 2018 εκέξα άββαην θαη ψξα 10:00 
 
  7.3 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ Γεπηέξα 04 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3.1.1.1.1  ηεο ππ. αξηζ. 30/18 
Γηαθήξπμεο. 
 
  7.4 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» θαη «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηηο εκεξνκελίεο θαη ψξεο 
πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 
3.1.1.1.2  θαη 3.1.1.1.3 αληίζηνηρα, ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. 
 
  7.5 Φπζηθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κε 
ηα επηθαηξνπνηεκέλα  δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξ. 3.3  ηεο ππ. αξηζ. 30/18 Γηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη ε απαίηεζε ηεο 
παξ. 2.4.2.7.3 ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:    
 
   7.5.1 Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 
κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα 
νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα 
έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε 
έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 
ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη 
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. ε 
πεξίπησζε ππνβνιήο κόλν έληππεο πξνζθνξάο, απηή δελ ζα ιακβάλεηαη 
ππόςε θαη σο εθ ηνύηνπ ν ζρεηηθόο θάθεινο δελ ζα απνζθξαγίδεηαη θαη ζα 
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα. 
 
   7.5.2 Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε έληππε κνξθή 
ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ο  ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα 
πεξηέρεη έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη 
ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ / δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη 
πξνζθνξά, ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ 
δηαγσληζκνχ πνπ έρεη ιάβεη ζην ΔΖΓΖ  θαη ην ηκήκα ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ 
γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ηελ επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε θαζψο θαη 
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ειίδα 15 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ (ζε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά γηα φια ηα κέιε ηεο). 
 
8. Γεκνζηόηεηα 
 
 8.1 Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 
 

  8.1.1 Γεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ επίζεκε 
εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ) κε εκεξνκελία απνζηνιήο  ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 21, γηα δεκνζίεπζε ζηελ ΔΔΔΔ ηελ Γεπηέξα 14 Ματνπ 
2018.  
 

 8.1.2 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο αλνηρηήο επηζπεπζκέλεο 
δηαδηθαζίαο ζα γλσζηνπνηεζνχλ κέζσ γλσζηνπνίεζεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 108 παξ. 2 θαη 65 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 8.2 Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 6  

 
 8.2.1 Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

θαη ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν (πξφγξακκα «Γηαχγεηα», army.gr θαη ην 

dideap.mil.gr) ησλ δηαθεξχμεσλ θαη απνθάζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηελ ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο / εληνιήο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, 14 

Μαηνπ 2015 εκέξα Γεπηέξα 

  
 8.2.2 Απαηηείηαη αλάξηεζε ηεο απφθαζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

αλνηρηήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηαθήξπμεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 παξ. 2 ηεο ΤΠΑΤΓ 
[ΤΑ 82350 (ΦΔΚ 2451Β / 9-8-16)]. 
 

 8.2.3 Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε [ή θα καταχωρηθεί] ζην 
δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   
www.army.gr  dideap.mil.gr. ζηελ δηαδξνκή : 
http://www.dideap.mil.gr/index.php/el/αλαθνηλψζεηζ 
HTTP://WWW.ARMY.GR/EL/ENIMEROSI/PROMITHEIES 
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  Άξζξν 66 Ν. 4412/2016. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ λ. 
4412/2016.Ωζηφζν, ε δεκνζίεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εζληθφ 
επίπεδν, φηαλ νη Α.Α. δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε 
βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο / γλσζηνπνίεζεο  

http://www.army.gr/
http://www.dideap.mil.gr/index.php/el/������������
http://www.army.gr/el/enimerosi/promitheies
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ειίδα 16 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

 8.2.4 Ζ Πξνθήξπμε θαη ε Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ  ΚΖΜΓΖ (http://www.promitheus.gov.gr)  

 
 8.2.5 Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  ΔΖΓΖ 

(http://www.promitheus.gov.gr) φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 58010) 
 
 8.2.6 Ζ Γεκνζίεπζε Πεξίιεςεο7 ηεο δηαθήξπμεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο πεξηθεξεηαθέο (λνκαξρηαθέο) 
εθεκεξίδεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 3548/2007 θαη ηελ ΤΑ 196/3 Απγ 
17/(ΦΔΚ Β’ 2824) θαη εηδηθφηεξα ζηηο θάησζη: 

 
8.2.6.1 ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ (Ζκεξεζηα Ννκαξρηαθή 

Δθεκεξίδα)  κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-2018 θαη 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
8.2.6.2 ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ (Ζκεξεζηα Ννκαξρηαθή 

Δθεκεξίδα) κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-2018 θαη 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
8.2.6.3 ΥΗΩΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ (Δβδνκαδηαηα Ννκαξρηαθε 

Δθεκεξίδα) κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-2018 θαη 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
8.2.6.4 ΠΟΛΗΣΖ (Ζκεξεζηα Ννκαξρηαθή Δθεκεξηδα) 

κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-2018 θαη εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
8.2.6.5 ΑΜΗΑΚΟΝ ΒΖΜΑ (Δβδνκαδηαία Ννκαξρηαθή 

(Πεξηθεξεηαθή`) Δθεκεξίδα) κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-
2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
8.2.6.6 ΒΖΜΑ ΣΖ ΚΩ (Δβδνκαδηαία Ννκαξρηαθή 

Δθεκεξίδα) κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-2018 θαη 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
8.2.6.7 ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΣΖ ΡΟΓΟΤ (Ζκεξήζηα 

Ννκαξρηαθή Δθεκεξίδα), κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-
2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 
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     χκθσλα  κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ζεκείν Α πεξίπησζε δ) ηνπ Ν. 3548/2007. Με ην ΦΔΚ 879 Β/ 

13-3-2018 θαζνξίδνληαη νη εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο πνπ 
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3548/2007.  
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ειίδα 17 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

8.2.6.8 ΡΟΓΗΑΚΖ (Ζκεξεζία Ννκαξρηαθή Δθεκεξηδα) 
κε εκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζηεπζε ζηηο 15-5-2018 θαη εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο  16-5-2018. 

 
 
 8.3 Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

 
 χκθσλα κε ην Ν. 3548/2007 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4 παξ.3 νη 

δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο 
δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε 
απφ ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε 
δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. ε πεξίπησζε 
καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο ηα επηβαξχλεηαη 
ε αλαζέηνπζα αξρή. Ζ δε θαηαλνκή ησλ εμφδσλ ζα γίλεη αλαινγηθά επί ηνπ 
πνζνζηνχ ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο (πξνυπνινγηζκφο ηκήκαηνο ζηε δηαθήξπμε) ζην 
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη Λέζβνο 47,22%, Υίνο 16.65%, 
Κσο 8,90%, Λέξνο 7,78% θαη άκνο 19,45% επί ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ 
δεκνζίεπζεο. 
 
9. Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ Ν.4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 
ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ 
θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ 
ην αίηεκά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3.4  ηεο ππ. αξηζ. 30/18 
Γηαθήξπμεο. 
 
10. Δπσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 
πξνζθπγήο θαη, θαηά πεξίπησζε δηακεζνιάβεζεο. Γηεπθξηλίζεηο όζνλ 
αθνξά ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ πξνζθπγώλ ή, ελδερνκέλσο, 
επσλπκία, δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο θαζώο θαη 
ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ππεξεζίαο από ηελ νπνία κπνξνύλ λα 
ιακβάλνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο:  
 

 10.1 Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, Λ. Θεβψλ 196-198, Αγ. 
Ησάλλεο Ρέληεο, Αζήλα 18233 ΔΛΛΑΓΑ, Σειέθσλν: +30 2132141216, 
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: aepp@aepp-procurement.gr Φαμ: +30 2132141229 
Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: www.aepp-procurement.gr 
 
 10.2 Μνλάδα Τπνζηήξημεο ΤΠΔΘΑ, Μεζνγείσλ 227-231, Αζήλα, ΣΚ 
15451, ηει.: 2106598187, θαμ: 2106598169, θ. Δπζηαζίνπ. Γελ εθαξκφδνληαη 
δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο. Πξνζεζκίεο πξνζθπγψλ σο Ν. 3886/10. 
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ειίδα 18 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

11. Παξεκβάζεηο - Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή 
Πξνζηαζία 
 
 11.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ Ν.4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 
ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ 
θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ 
ην αίηεκά ηνπ.   
 
 11.2 ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
 

 11.2.1  Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε 
θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 
 

 11.2.2  Γεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο, 

 
 11.2.3  Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή 

ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
 11.2.4  Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε 

πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο 
 
 11.3 Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά  κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ 
δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή 
Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
  
 11.4 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 
θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά 
νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ 
πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή 
ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, 
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ειίδα 19 
 Σν παξφλ έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Ηζφηεηα, Αιιειεγγχε, Πξνζηαζία 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
 
 11.5 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε 
άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 
εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ 
λ.4412/2016. 
 
 11.6 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ΔΖΓΖ: 
 
  11.6.1  Κνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 
ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 
ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
  11.6.2  Γηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 
1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 11.7 Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ 
πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ 
ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 
πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο . 
 
 11.8 Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή 
ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ . 
 
 11.9 Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 
θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 
 
 11.10 Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 
 
12. Ζ ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ. 
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