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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό 07/21 

«∆ιενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη 
Σύµβασης µε αντικείµενο την Επαγγελµατική Μίσθωση του Κυλικείου 
Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ) για δύο (2) έτη µε δικαίωµα 
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας 162.000,00 
Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ)». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 β. Την µε αριθµό Φ. 800/25/21/29 Ιαν 21/ΝΝΑ Εντολή ∆ιενέργειας Ανάθεσης 
Επαγγελµατικής Μίσθωσης. 

 

 

 1. Προκηρύσσουµε Ανοικτό (ηλεκτρονικό) ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση τον µεγαλύτερο µέσο όρο έκπτωσης επί των τιµών αναφοράς των 
προς διάθεση ειδών του Παραρτήµατος «Γ» και έναντι µηνιαίου µισθώµατος 
ύψους 4.500,00 ευρώ, για την επαγγελµατική µίσθωση του, υπάρχοντος εντός 
στρατοπέδου "Ανθυποπλοιάρχου (ΥΙ) Σ. Μανιαρίζη ΠΝ, κυλικείου ΝΝΑ, έναντι 
προϋπολογιζόµενης αξίας 162.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένης της 
προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ). 

 

 2. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της τιµής. 
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 3. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία 
είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και 
αριθµό συστήµατος: 106496, την 2/4/2021 και ώρα 09:00π.µ. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/3/2021 και ώρα 11:00π.µ. 

 

 4. Οι Γενικοί Όροι του διαγωνισµού διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας. Οι Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού και η 
Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις των συµµετεχόντων 
στη διαγωνιστική διαδικασία και τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα 
(αιτούσα Υπηρεσία) από αυτούς. 

 

 5. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της 
παρούσας. 

 

 6. Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του συνόλου 
της παρούσας (κυρίως σώµα και παραρτήµατα). 

 

 7. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα και τα δικαιώµατα επί 
αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της ∆ιακήρυξης από τους 
υποψηφίους αναδόχους επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των 
προσφορών τους, στο πλαίσιο συµµετοχής τους στην υπόψη διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 

 8. Η πλαισίωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ, Παπαρρηγοπούλου 
2, Πλατεία Κλαυθµώνος, Τ.Κ.: 10561, Αθήνα, τηλ: 210-3368630) µε δύο (2) 
συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, εκτελείται µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής στον 
Επιχειρησιακό Φορέα. 

 

 9. H συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του 
ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα 
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα. 

 

 10. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

 

 11. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας και η 
κατακύρωση τους τελούν υπό την έγκριση του Αποφαινόµενου Οργάνου (Έχων 
την Οικονοµική Εξουσία), µετά από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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 12. Χειριστής: Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ, Τµηµατάρχης Ε2-
ΙΙ, Τηλ.:210-6551691, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: gen_e2ii@navy.mil.gr 

 
 
          Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ 
               ∆ιευθυντής Ε’ Κλάδου 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαµπος Κουλαξίζης ΠΝ 
Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Αναθέτουσα Αρχή και Συµβατικό Αντικείµενο. 
«Β» Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού. 
«Γ» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού. 
«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών. 
«Ε» Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές. 
«ΣΤ» Σχέδιο Σύµβασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες προς Ενέργεια 

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες προς Πληροφορία 

-ΓΕΝ/ΕΓΥ 

-ΓΕΝ/∆ΚΕ 

-ΓΕΝ/Ε2 

-ΝΝΑ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ 
Φ.604/29/281619/Σ.286 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 

Επωνυµία Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / ∆ιεύθυνση Ε2 / 
Τµήµα ΙΙ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Μεσογείων 229, Χολαργός 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15561 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο (0030) 2106551691 

Φαξ (0030) 2106551731 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gen_e2ii@navy.mil.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.hellenicnavy.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.hellenicnavy.gr 

Επιχειρησιακός Φορέας (αιτούσα την σύµβαση 
Υπηρεσία) 

ΝΝΑ/∆ΟΥ (210-7261403) 

 

 1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 1.3 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εθνική Άµυνα. 

 1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 

  α. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
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  β. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 

  γ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

  δ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα 
διεύθυνση. 

  ε. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών 
που είναι γενικώς διαθέσιµα. 

 

 2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

  2.1 Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

  2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης: ∆εν απαιτείται για την παρούσα 
διαδικασία. 

 

 3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού συµβατικού 
αντικειµένου  

 3.1 Συµβατικό Αντικείµενο  

Το Συµβατικό Αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας είναι η επαγγελµατική 
µίσθωση του Κυλικείου του ΝΝΑ, που κατατάσσεται στον κωδικό: 55410000-7 του 
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV). 

Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts): Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΝΝΑ), 
∆εινοκράτους 70, Αθήνα (EL303) 

Χρόνος παράδοσης: Έναρξη µίσθωσης από 01/08/2021. 

Κρατήσεις υπέρ τρίτων: Το µηνιαίο µίσθωµα δεν βαρύνεται µε κρατήσεις. 

Φόρος εισοδήµατος1: Το µηνιαίο µίσθωµα δεν βαρύνεται µε φόρο εισοδήµατος. 

Αναλυτική περιγραφή του συµβατικού αντικειµένου δίνεται στα Παραρτήµατα «Γ» 
και «Ε» της παρούσας. 

 3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συµµετέχουν στη σύµβαση 

  -ΓΕΝ/Ε2 

 3.3 Υποδιαίρεση σε τµήµατα 

Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
προσφέρουν όλα τα υποχρεωτικά-βασικά είδη που περιγράφονται στο Παράρτηµα 
«Γ». 

 3.4 Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 162.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένης της προαίρεσης) χωρίς ΦΠΑ. 

                                                      
1  Βλ. παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 





Α - 3 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 3.5 ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

Προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος µίσθωσης. 

 3.6 ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα 
(1) επιπλέον έτος από την ενεργοποίηση της. 

 3.7 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς, µε βάση τον µεγαλύτερο µέσο όρο έκπτωσης επί των τιµών 
αναφοράς των προς διάθεση ειδών του Παραρτήµατος «Γ» και έναντι µηνιαίου 
µισθώµατος ύψους 4.500,00 ευρώ. 

 3.8 Η τιµή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ. 

 3.9 Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στα 
Παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της παρούσας. 

 3.10 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο 
Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές). 

 3.11 Η ισχύς των προσφορών θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) µηνών 
από την εποµένη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της 
προσφοράς, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 

 

 4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
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− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων>»,  

− του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π., 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

− του ν.δ. 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 
251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις 
θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
143), 

− του ν.δ. 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», 

− της µε αρ. 1191/14-03-2017 (Β΄ 969) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).», 

− της µε αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/03-12-2007) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/02-09-2008) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-2012 (ΦΕΚ Β 2130/12), 

− του π.δ. 715/79 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των ΝΠ∆∆ προµηθειών, 
µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 
εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει,  

− του π.δ. 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων», 
όπως ισχύει,  

− του ν. 4736/20 (A' 200/20-10-20), «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 
σχετικά µε τη µείωση των επιπτώσεων ορισµένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον και λοιπές διατάξεις», 
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− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

 5.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ∆ευτέρα 
29/3/2021 και ώρα 11:00π.µ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 2/4/2021, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00π.µ. 

 5.2 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 5.3 Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής 
δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας, 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία 
αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισµός αναβάλλεται για την 
πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Υπηρεσία ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και 
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 

 6 ∆ηµοσιότητα 

 6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
17/2/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε προσωρινό 
αριθµό δηµοσίευσης 2021-023424. 

 6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

  6.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

  6.2.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκε ακόµη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστηµικό Αριθµό: 106496. 

  6.2.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης), αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  
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  6.2.4 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi.html 

 

 7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης: Οι οικονοµικοί φορείς 
δεσµεύονται ότι: 

  α. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους2  

  β. δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν 

  γ. λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

       Τµηµατάρχης Ε2-ΙΙ 

                                                      
2 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ 
Φ.604/29/281619/Σ.286 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

  1.1 Οι Γενικοί Όροι που διέπουν το διαγωνισµό, προβλέπονται από τις 
διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώµα της 
παρούσας διακήρυξης. 

  1.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έχουν: 

   α. Φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά. 

   β. Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

   γ. Ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσωρινών συµπράξεων, των οποίων τα µέλη έχουν τις ευθύνες ως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/16 (Α’147//08-08-16). 

  1.3 Αναφορικά µε τις ενώσεις οικονοµικών φορέων, ειδικότερα 
επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν από αυτές να 
λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς, εκτός εάν 
αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

  1.4 Τα εν λόγω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

   α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

   γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) στην περίπτωση που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 καθώς και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων που κυρώθηκε µε τον ν.2513/97 (Α’139//27-
06-97). 

   δ. Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω υποπαράγραφο 
1.4(γ) και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ3 

                                                      
3
Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 
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  2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 
να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο ν.4155/13, στηνυπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στον ν.4412/16 . 

  2.2 Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 
υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 
τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 καθώς και στην υπ’ 
αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Επισηµαίνεται 
ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση 
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής 
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα 
(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 4 

  2.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα 
ακόλουθα:  

   (α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

   (β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα 
κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

  2.4 Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς 
υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου 
.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον 
υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό 
φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και 

                                                      
4
 Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του 

ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) 
στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού 
διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται 
οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

  2.5 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµόν 
56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και 
δικαιολογητικά προβλέπεται από τον ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

  2.6 Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 
εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 
αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 
επικυρώνονται). Για τις υποβαλλόµενες υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στον ν.2690/99 (όπως ισχύει σήµερα). 

  2.7 Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 
επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 
του ν.4250/14 και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε την 
διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά 
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014, είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύµβασης. 

  2.8 Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 
φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 
74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 
υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 
έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που 
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία 
επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 
22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Β - 4 

 

ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

  2.9 Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη 
µορφή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε 
σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα 
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις 
«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή 
«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους 
έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη. 

  2.10 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 
αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται. 

  2.11 Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς 

  2.12 Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

   α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού. 

   β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

   γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφασης 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

   δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

  2.13 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

  2.14 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

  2.15 ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 
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  2.16 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

  2.17 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 
προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους 
της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

  2.18 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και 
µετά την τυχόν διευκρίνηση / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 
του άρθρου 79 και το άρθρο 102 του ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

 3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ5 

  3.1 Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 
διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 
ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 
ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή 
αρχείου .pdf, σύµφωνα µε τον ν.4155/13 και την υπ’ αριθµόν 56902/215 
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

  3.2 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων 
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: 

   α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), ως αυτό προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 
ν.4412/16. 

   β. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο 
αποστρατείας τους. 

   γ. Την εγγύηση συµµετοχής6, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/16 
και εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης 
(Παράρτηµα «Γ»). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.). 

   δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός εγγραφής 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται 
της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).7 

                                                      
5
Άρθρο 93 του ν.4412/16 
6
 Εφόσον προβλέπεται από την παρούσα. 
7
 Άρθρο 130 του ν.4412/16. 
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  3.3 Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

   α. Η αναθέτουσα αρχή: 

    (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 
πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 

    (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, επιλέγει 
εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

    (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 
αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους 
Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

    (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο 
.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

   β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

    (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗ∆ΗΣ, 
να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει 
«Εισαγωγή ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 
συγκεκριµένου ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

    (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 
δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

    (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη 
µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 
εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον MicrosoftWindows, το eΕΕΕΣ 
(ΤΕΥ∆)µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη 
ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να 
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον MacOSX ή Linux, το eΕΕΕΣ 
(ΤΕΥ∆) µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή. 

    (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν 
το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

    (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, τόσο σε µορφή .xml 
όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

   γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ 
είτε µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την 
τηλεφόρτωση («ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το 
δηµιούργησε (https://espdint.eprocurement.gov.gr). 

  3.4 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
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είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στις προσφορές 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης, όταν ο 
οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ περιέχει τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

  3.5 Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

   α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

   β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 
µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, χωρίς να απαιτείται η 
υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως 
αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, αρκεί η δήλωση / 
υπογραφή από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε 
τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα 
δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

  3.6 Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ8 

  4.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτηµα «Γ» 
(Ειδικοί Όροι) και στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές) 
της παρούσας ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα 
υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισµού, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόµενου συµβατικού αντικειµένου, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω Παραρτήµατα. 

  4.2 Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. 

  4.3 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 

                                                      
8
Άρθρο 94 του ν.4412/16 
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προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

  4.4 Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται 
µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 
της υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

  4.5 Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως 
απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
θα απορρίπτονται. 

  4.6 Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς επί ποινή 
απόρριψης: 

   α. δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. 

   β. θα δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης / παράδοσης του συµβατικού 
αντικειµένου (και τυχόν τµηµατικές παραδόσεις/παραδοτέα) και ο τόπος/φορέας 
προορισµού. 

   γ. οι προσφέροντες θα δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της9 (για προµήθεια ειδών/υλικών). 

   δ. όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν 
, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, θα δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και 
ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπός 
της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης. 

   ε. θα συµπεριλαµβάνεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος για την 
αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους 
(Παράρτηµα «Γ»), εφόσον η υπόψη διαδικασία αφορά σε προµήθεια 
ειδών/υλικών. 

 

 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»10 

  5.1 Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
                                                      
9 Άρθρο 94 του ν. 4412/16 
10
Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16 
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Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 
από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 
µε όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι 
τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 
οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθεσης. 

  5.2 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 
Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. 

  5.3 Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

  5.4 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων 
των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. 
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
µικρότερο του πέντε. 

  5.5 Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
(βλ. Παράρτηµα «Γ»), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, για παράδοση του συµβατικού αντικειµένου στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις εκατό, θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

  5.6 Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι 
την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της προσφοράς είναι 
δεσµευτικές για τον ανάδοχο, σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 
δεν αναπροσαρµόζονται. 

  5.7 Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και 
δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς, 
τον χρόνο παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου, τον επιθυµητό τρόπο 
πληρωµής και το επιθυµητό ποσοστό προκαταβολής (ως αντίστοιχο άρθρο του 
παρόντος Παραρτήµατος). 

  5.8 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

   α. δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  

   β. η τιµή προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης. 
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 6. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ11 

  6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

  6.2 Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 
όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 
της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση 
της εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 
υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά 
την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

  6.3 Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
Σε διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή 
δεν δεσµεύεται για την τήρησή της. 

  6.4 ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις 
τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

  6.5 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆ 
28/2015. 

 

 7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ12 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / διευκρίνιση 
/ αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 79 και 102 
του ν.4412/16. 

 

 8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ13 

  8.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

                                                      
11
Άρθρο 21 του ν.4412/16 

12Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16 
13
Άρθρο 100 του ν.4412/16 
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λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 

  8.2 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

   α. το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη του οργάνου. 

   β. Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην 
αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από 
το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην 
αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

   γ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

   δ. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.14 

                                                      
14 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Β - 12 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 
προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί µε αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων.15 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή. 

  8.3 Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προµήθειας του 
συµβατικού αντικειµένου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών16, από τη σχετική 
ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, 
προσκοµίζονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. 

  8.4 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αυτών, σε 
χρόνο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες 
προβούν σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη 
χρονική προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν 
εγγράφως µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα 
Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
τους, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την 
λήξη της προθεσµίας. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο 
των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον/ους 
προσωρινό/ούς ανάδοχο/αναδόχους να τα προσκοµίσει/ουν ή να τα 
συµπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. 

  8.5 Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

  8.6 Απορρίπτεται η προσφορά του «προσωρινού αναδόχου», καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

                                                      
15 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2016. 
16
 Άρθρο 103 του ν. 4412/16 
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   (1) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ή το 
Τ.Ε.Υ.∆.) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

   (2) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

   (3) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
(λόγοι αποκλεισµού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής 
για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 
δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ή το Τ.Ε.Υ.∆.) ότι πληροί, 
οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του17.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

  8.7 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση 
του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. 

  8.8 Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 
συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε 
την απόφαση κατακύρωσης, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 20 της παρούσας. 

 

 9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ18 

  9.1 Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την 
ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 

  9.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 

                                                      
17 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
18
Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16 
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συνδροµή λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και 
συµπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆. 

  9.3 ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 
80 του ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για 
τον παρόντα διαγωνισµό. 

  9.4 Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 
ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του ν.4412/16, 
ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην Προσθήκη Ι του παρόντος 
παραρτήµατος. 

  9.5 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ του παρόντος 
διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 
80 του ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται 
για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ του παρόντος 
διαγωνισµού. 

  9.6 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

  9.7 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο µέσο). 

  9.8 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος 
είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 
παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 
αυτούς. 

  9.9 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν.1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά 
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
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περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

  9.10 Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
στο άρθρο 103 του ν.4412/16. 

 

 10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ19 

  10.1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

  10.2 Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και 
ως µη κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4412/16. 

 

 11. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ20 

Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 104 του ν.4412/16. 

 

 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ21 

  12.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 
υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 
σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών 
προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την επικοινωνία του 
ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήµανση 
του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται 
η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή 
από την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 

  12.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

  12.3 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

   α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή 
σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης 

                                                      
19
Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16 

20
Άρθρο 104 του ν.4412/16 

21
Άρθρο 105 του ν.4412/16 
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αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016, 

   β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται 
και 

   γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση 
του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύµβαση. 

  12.4 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

  12.5 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 106 του ν.4412/16. 

 

 13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ22 (µόνο στην περίπτωση 
σύναψης συµφωνίας πλαισίου). 

  13.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη η συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

  13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο 
τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της 
συµφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε 
καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
αναδόχου. 

                                                      
22
Άρθρο 39 του ν.4412/16 
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  13.3 Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά 
της από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της 
Υπηρεσίας για ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των 
επιµέρους συµβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της 
συµφωνίας πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συµφωνίας 
πλαίσιο. 

  13.4 Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο 
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

 14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (µόνο στην περίπτωση σύναψης συµφωνίας πλαισίου). 

  14.1 Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν 
εκτελεστικές συµβάσεις για κάθε παραγγελία που θα πραγµατοποιηθεί. 

  14.2 Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον 
Επιχειρησιακό Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ), µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την 
κάθε παραγγελία. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους µειοδότη/ές που 
έχουν υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για 
την υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην 
απόφαση ανάθεσης. 

  14.3 Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη ως Παράρτηµα «Ζ». 

  14.4 Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη εκτελεστική σύµβαση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 
εκτέλεσή της. 

  14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ23 

  15.1 Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 
206-221 του ν.4412/16. 

  15.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού 
Φορέα. 

  15.3 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει 
απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα και την 
Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 
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  15.4 Η ΓΕΝ/∆ΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει 
την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει τον φορέα πληρωµής για την 
εξόφληση του αναδόχου. 

  15.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του 
ν.4412/16. 

 

 16. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ24 

  16.1 Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την 
παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες 
διατάξεις. 

  16.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 
υλοποιείται µε συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση 
έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την 
έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

  16.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί παρουσία 
του αναδόχου ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί. 

 

 17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ25 

  17.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε Ευρώ (€). 

  17.2 Εγγύηση Συµµετοχής: Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το άρθρο 3 
του παρόντος παραρτήµατος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής) κι εφόσον 
προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα 
«Γ»). Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

  17.3 Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής: 

   α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 

   β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 
βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 
καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

   γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 
υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

  17.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή 
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του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται 
ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της 
συµφωνίας-πλαίσιο. (µόνο σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο). 

  17.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης: 

   α. Για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της 
σύµβασης. 

   β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) µήνες 
µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της σύµβασης ή της εκτελεστικής 
σύµβασης (αν πρόκειται για συµφωνία-πλαίσιο). 

   γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 

  17.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 

 18. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ26 

  18.1 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 
του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε µέριµνα του επιχειρησιακού φορέα, 
µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της αναδόχου εταιρείας µέσω της 
διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες 
εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες 
εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του αναδόχου, 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου και του 
τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. 

  18.2 Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

   α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

   β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή 
ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος 
υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 1209/17-09-
2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 
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  18.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 
ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

  18.4 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 
τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 
συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

  18.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο 
πάνω προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4152/13. 

  18.6 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 

  18.7 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν στον 
Επιχειρησιακό Φορέα είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

   α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 (αν πρόκειται για προµήθεια υλικών/ειδών) 
ή το άρθρο 219 (αν πρόκειται για εκτέλεση εργασιών/παροχή υπηρεσιών) του 
ν.4412/16. 

   β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (µόνο για 
προµήθεια υλικών/ειδών). 

   γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

   δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

   ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο 
και την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

  18.8 Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

  18.9 Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

 

 19. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ27 

  19.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 
ν.4412/16. 

  19.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας 
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βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16. 

 

 20. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ28 

  20.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί 
η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία 
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

   (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά 
µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

   (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

   γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση 
της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

  20.2 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

  20.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

  20.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής 
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α.. 

  20.5 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής 
ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση 
της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

  20.6 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

                                                      
28
Άρθρα 345-374 του ν.4412/16 και Π∆ 39/2017 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Β - 22 

 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. 

  20.7 Η Αναθέτουσα Αρχή µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

   α. κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

   β. διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016. 

  20.8 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

  20.9 Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

  20.10 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής 
και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 21. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ29 

  21.1 Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται µε µέριµνα του 
Επιχειρησιακού Φορέα από την επιτροπή του ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς 
προµήθεια υλικά και υπηρεσίες. 

  21.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

 22. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ30 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

23. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ31 

  23.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται (άρθρο 78 του ν.4412/16). Για την απόδειξη ότι φορείς 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Β - 23 

 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας 
πληρούν τους κανόνες ποιοτικής επιλογής (άρθρο 79 του ν.4412/16) 
υποβάλλεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον εκδότη 
τους. 

  23.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα 
σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ 
των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 

  23.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

  23.4 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
άρθρο 131 του ν.4412/16. 

 

 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωµοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

 

 25. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ32 

  25.1 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 
δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που 
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 
τους. 

  25.2 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 
έχουν άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
προκήρυξης, µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό 
του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος). 

  25.3 Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία» και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
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∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-04-2012) και του 
ν.4155/13 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16. 

 

26. ΓΛΩΣΣΑ33 

  26.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

  26.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

  26.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο 
αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

  26.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

  26.5 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

  26.6 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

  26.7 Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 
πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  27.1 Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο (αν η παρούσα αφορά σε 
συµφωνία πλαίσιο) και οι εκτελεστικές συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση 
αυτή (αν η παρούσα αφορά σε συµφωνία πλαίσιο) θα διέπονται αποκλειστικά 
από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών της 
συµβάσεων (αν η παρούσα αφορά σε ασυµφωνία πλαίσιο), ο Ανάδοχος 
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 
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  27.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

  27.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

  27.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

  27.5 Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης 
για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα. 

  27.6 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και 
υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

  27.7 Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε 
τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

  27.8 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

  27.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

    Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

        Τµηµατάρχης Ε2-ΙΙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας Περιεχοµένου Φακέλων Προσφοράς. 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ Φ.604/29/281619/Σ.286 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 
ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σηµειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι 
φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας και το οποίο 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον εκδότη τους. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε 
εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

4. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού 3.240,00 ευρώ (βλ. υπόδειγµα Παραρτήµατος «∆» της 
παρούσας διακήρυξης).  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος «Β». 

2. ∆ήλωση Επιχειρηµατικής Μονάδας και Τόπου Εγκατάστασης της όπου θα παραχθεί το 
προσφερόµενο προϊόν (για προµήθειες ειδών/υλικών) 

3. Χρόνος Παράδοσης / Ολοκλήρωσης Συµβατικού Αντικειµένου 

4. Τόπος Παράδοσης Συµβατικού Αντικειµένου 
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 Αναλυτικά ως παράγραφος 3 του Παραρτήµατος «Β» 
2
 Αναλυτικά ως παράγραφος 4 του Παραρτήµατος «Β» 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ3 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας απαιτείται η υποβολή των 
κατωτέρω στοιχείων υπό τη µορφή ∆ήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

β. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής (βλ. Παράρτηµα «Β») 

γ. Επιθυµητό ποσοστό χορήγησης προκαταβολής 

δ. ΑΦΜ / ∆ΟΥ υπαγωγής 

ε. Τραπεζικό Ίδρυµα / ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ4 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

(i)Οι Έλληνες Πολίτες  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολής του, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού 
φορέα για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από 
την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του 
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους. 

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής των πράξεων επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 
4412/16, όπως ισχύει. 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν 
από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος 

                                                      
3
 Αναλυτικά ως παράγραφος 5 του Παραρτήµατος «Β» 
4
Αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήµατος «Β» 
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του ίδιου του οικονοµικού φορέα, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 
73 του ν.4412/16. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής η διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του 
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του εκτός αν, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση 
σύµβασης. 

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής των πράξεων επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 
4412/16, όπως ισχύει. 

(iii) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία και 
για τις Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήµατος «Β») και ειδικότερα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.  

2. Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, 
ως αναγράφονται ανωτέρω. 

3. Για τις συµβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών5, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της 
χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του καθώς και αναλυτική κατάσταση 

                                                      
5 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση 
µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 
στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή 
εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, 
υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν 
δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

 

Παρατηρήσεις: 

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά 
απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην επιτροπή 
αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 
µορφή, πρέπει να είναι: 

 (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 
του ν.4250/14. 

(ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες  
και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

 (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο. 

 (iv). Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 
ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη 
νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή 
(πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), 
συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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 (v). Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του 
νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής 
(πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 (vi). Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, 
κατά τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον 
δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

 (vii). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 
συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

(3) Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς να λάβουν υπόψη τις αναλυτικές 
οδηγίες υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Β». 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

           Τµηµατάρχης Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ 
Φ.604/29/281619/Σ.286 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η προς κατάρτιση σύµβαση θα εξυπηρετήσει ανάγκες των νοσηλευοµένων, των 
επισκεπτών και του προσωπικού  του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ). 

 

 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

  2.1 Η ανάθεση της υπόψη επαγγελµατικής µίσθωσης θα γίνει µε κριτήριο 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. Ως 
κριτήριο πρόκρισης του Αναδόχου που θα αναλάβει την εκµετάλλευση του 
κυλικείου, ορίζεται η χαµηλότερη τιµή, όπως θα προκύψει από το µέσο όρο της 
παρεχόµενης ανά είδος έκπτωσης στις προσφερόµενες τιµές των 
βασικών/υποχρεωτικών ειδών του κατωτέρω Πίνακα Υποχρεωτικών-Βασικών 
Ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η παρεχόµενη ανά είδος έκπτωση δεν θα 
υπερβαίνει το 20% των επιθυµητών τιµών των ειδών (βασικών) που καθορίζονται 
σε αυτόν. 

«Πίνακας Υποχρεωτικών-Βασικών Ειδών» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

1 Νερό Φυσικό Μεταλλικό  0,30€ 500 ml 

2 Νερό Επιτραπέζιο  0,30€ 500 ml 

3 Νερό Φυσικό Μεταλλικό  0,45€ 750 ml 

4 Νερό Επιτραπέζιο  0,45€ 750 ml 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ΧΥΜΟΙ / ΜΠΥΡΕΣ 

5 Αναψυκτικό τύπου Cola  0,80€ 330 ml  

6 Αναψυκτικό τύπου γκαζόζα  0,80€ 330 ml 

7 
Αναψυκτικό τύπου πορτοκαλάδα 
µε ανθρακικό  

0,80€ 330 ml 
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8 
Αναψυκτικό τύπου πορτοκαλάδα 
χωρίς ανθρακικό  

0,80€ 330 ml 

9 Αναψυκτικό τύπου λεµονάδα  0,80€ 330 m 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΦΕ∆ΕΣ 

10 Καφές Ελληνικός Μονός 1,00€ 120 ml 

11 Καφές Ελληνικός ∆ιπλός  1,20€ 230 ml 

12 Καφές Γαλλικός Μονός  1,00€ 120 ml 

13 Καφές Γαλλικός ∆ιπλός  1,20€ 230 ml 

14 Καφές στιγµιαίος ζεστός τύπου 
Νεσκαφέ  

1,00€ 350 ml 

15 
Καφές στιγµιαίος κρύος τύπου 
Φραπέ  

1,00€ 350 ml 

16 Καφές Εσπρέσο ζεστός µονός  1,00€ 120 ml 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

17 Καφές Εσπρέσο ζεστός διπλός  1,30€ 230 ml 

18 Καφές Εσπρέσο Φρέντο µονός  1,00€ 230 ml 

19 Καφές Εσπρέσο Φρέντο διπλός  1,30€ 350 ml 

20 Καφές Καπουτσίνο ζεστός µονός  1,20€ 230 ml 

21 Καφές Καπουτσίνο ζεστός διπλός  1,40€ 350 ml 

22 Καφές Καπουτσίνο Φρέντο µονός  1,20€ 230 ml 

23 Καφές Καπουτσίνο Φρέντο διπλός  1,40€ 350 ml 

24 Ρόφηµα Σοκολάτα ζεστό 1,00€ 230 ml 

25 Ρόφηµα Σοκολάτα κρύο  1,00€ 230 ml 

26 Ρόφηµα Τσάι (φακελάκι)  0,90€ 230 ml 

ΤΟΣΤ 

27 Τοστ ζαµπόν τυρί 1,10€ 100γρ 

28 Τοστ γαλοπούλα τυρί  1,10€ 100γρ 

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
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29 Κέικ ατοµικό 0,60€ 120γρ 

30 Κρουασάν Βουτύρου 0,50€ 120γρ 

31 
Κρουασάν Σοκολάτα ή 
Μαρµελάδα 

0,60€ 120γρ 

32 Κουλούρι Θεσσαλονίκης 0,50€ 40 γρ 

33 Φρυγανιές Σικάλεως σε 
συσκευασία 

1,10€ 220γρ 

34 
Φρυγανιές Κλασικές σε 
συσκευασία  

1,10€ 220γρ 

ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆Η 

35 Τυρόπιτα 1,20€ 160γρ 

36 Ζαµπονοτυρόπιτα 1,30€ 160γρ 

37 Σπανακόπιτα 1,30€ 220γρ 

38 Πίτσα ατοµική 1,20€ 160γρ 

 

  2.2 Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον 
τηρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας και έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 
Ενδεικτικά είδη προς διάθεση αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα «ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ & ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ»: 

«Πίνακας Λοιπών Ειδών Κυλικείου και Ατοµικής Φροντίδας» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 1 Αναψυκτικά σε µεταλλικό κουτάκι 330 ml 

 2 Αναψυκτικά σε πλαστικό µπουκάλι 500 ml 

 3 Φυσικοί Χυµοί διάφοροι  

 4 Τσάι κρύο σε συσκευασία 

 5 Νερό Φυσικό Μεταλλικό 1,5 lt 

 6 Νερό Επιτραπέζιο 1,5 lt 

 7 Λουκανικόπιτα 

 8 Πιροσκί 

 9 ∆ιάφορα είδη σάντουιτς και µπαγκέτες 

10 ∆ιάφορες σαλάτες (ατοµικές) 
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11 ∆ιάφορα είδη γλυκών (ταψιού, πάστες, κα) 

12 Μηλόπιτα ή Κερασόπιτα ατοµική 

13 Σοκολατοειδή (σοκολάτες, γκοφρέτες, κα) 

14 Τηλεφωνικές κάρτες σταθερής/κινητής τηλεφωνίας (αναγραφόµενες τιµές) 

15 Χαρτί υγείας 

16 Χαρτί κουζίνας 

17 Χαρτοµάντηλα τσέπης 

18 Υγρά µαντηλάκια 

19 Σερβιέτες 

20 Πλαστικά Ξυραφάκια σε συσκευασία 5 τεµαχίων 

21 Αφρός ξυρίσµατος 

22 Οδοντόκρεµα 

23 Οδοντόβουρτσα 

24 Σαµπουάν 

25 Αφρόλουτρο 

26 Σφουγγαράκι µπάνιου 

27 Σαπούνι χειρός 

28 Στυλό διαρκείας 

29 Μπλοκ αλληλογραφίας 

 

 3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η µίσθωση του κυλικείου του ΝΝΑ και τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος «Ε» της παρούσας. 

 

 4. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΝΝΑ), ∆εινοκράτους 70, Αθήνα  

 

 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  5.1 Ο µισθωτής (ανάδοχος) θα καταβάλει το πάγιο µηνιαίο µίσθωµα των 
4.500,00 ευρώ εντός του πρώτου πενθήµερου του µήνα στο Ταµείο Ειδικών 
∆ιαχειρίσεων ΝΝΑ. 
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  5.2 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής 
θα διενεργηθεί από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί από τον 
Επιχειρησιακό Φορέα (ΝΝΑ) και η οποία θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως 
για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

 6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα 
(1) επιπλέον έτος από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης του συµφωνητικού. 

 

 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  7.1 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών που απορρέουν από την 
µίσθωση του κυλικείου γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του ν. 4412/16. 

  7.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργούνται οι απαιτούµενοι έλεγχοι, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

   α. είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου,  

   β. είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη 
των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

  7.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 
τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

 8. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ  

∆εν προβλέπεται για την παρούσα διαδικασία. 

 

 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

  9.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος 
καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα των άρθρων 73 και 74 του 
ν.4412/16, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και 
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  

  9.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις 
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επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς 
τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

  9.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, 
µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 
αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

 

 10. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆εν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία. 

 

 11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Η σύµβαση δεν υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Το πάγιο µηνιαίο µίσθωµα 
ορίζεται στα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00€), είναι καθαρό ποσό και δεν 
υπόκειται σε κανενός είδους κρατήσεις. 

 

 12. ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

∆εν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος του συµβατικού αντικειµένου. 

 

 13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια: 

  α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι 
εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 
ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

  β. Να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης του, 
προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. 

  γ. Εάν ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας λειτουργεί στην επωνυµία του, 
Επιχείρηση Τροφίµων Κατηγορίας IV – Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012), 
απαιτείται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 

  δ. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, αναλαµβάνει ο ίδιος τη 
διαχείριση της εκµετάλλευσης, πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσει αντίγραφο 
πιστοποιητικού του συµµετέχοντα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 ή 
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BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο βασισµένο 
στις αρχές του HACCP. Η ανωτέρω πιστοποίηση των συµµετεχόντων θα πρέπει 
να είναι σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

 

 14. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

∆εν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία. 

 

 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Για την παρούσα σύµβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές: 

  α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ποσοστού 2% της προϋπολογισθείσας 
αξίας της σύµβασης, ήτοι ποσού 3.240,00 ευρώ, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 
τουλάχιστον έντεκα (11) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

  β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο µε ποσοστό 5%, επί της 
συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύµβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών 
πέραν του συµβατικού χρόνου, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονοµικό φορέα 
(ανάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύµβαση, κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 

 16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς 
λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 
(Α’ 114//28-5-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ε∆, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

       Τµηµατάρχης Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ 
Φ.604/29/281619/Σ.286 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία1) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα2)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ4. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  ����������5 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................�������������.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................�������������.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������.. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������.. 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������..6 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

                                                      
1
 Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16  

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
4  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο 
χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και 
σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
5   ο.π. υποσ. 3. 
6  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................1της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............2 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 3 από 
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την �������������������.. 4.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της5.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε6. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
1  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  
2 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, 

συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
3  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
4  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  
5  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
6  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ���������������������������..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................�������������.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................�������������.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....�.    ηµέρες7 από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                      
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 
σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
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Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
8  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Γ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ����������.. 

Κατάστηµα                ����������. 

(∆/νση οδός –αριθµός TKfax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ������ 

        ΕΥΡΩ. ������������ 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ���    ΕΥΡΩ   ���.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
������(και ολογράφως)�������.���.. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
���������������..∆\νση������������������
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ����.ΕΥΡΩ της µε αριθ����..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ������������.της (αριθ. ∆ιακ/ξης�..) 
προς κάλυψη αναγκών του ����., πλέον τόκων κατ εφαρµογή του άρθρου 72 
του ν. 4412/16. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 
καµιά ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

       Τµηµατάρχης Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ 
Φ.604/29/281619/Σ.286 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 1. Αντικείµενο διαγωνισµού 

Η ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα (Ανάδοχο), επαγγελµατικής µίσθωσης του 
Υπάρχοντος εντός Στρατοπέδου «Ανθυποπλοιάρχου (ΥΙ) Σ. Μανιαρίζη ΠΝ» 
Κυλικείου – Κυλικείο ΝΝΑ»  

 

 2. Υποχρεώσεις Αναδόχου – Έναρξη Λειτουργίας Εκµεταλλεύσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή 
της Σύµβασης που θα συναφθεί και εφόσον διασφαλίζεται η αδιάλειπτη 
λειτουργία του Κυλικείου, µε δικά του έξοδα να αναπτύξει, λειτουργήσει και 
εκµεταλλευτεί το υπάρχον κυλικείο ΝΝΑ και να παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε 
τους όρους της ∆ιακήρυξης. Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να ρυθµίσει, βελτιώσει, 
τροποποιήσει και να διαµορφώσει τους χώρους των Εκµεταλλεύσεων, κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε µετασκευή/συντήρηση/τεχνική 
εργασία γίνει, παραµένει προς όφελος του µισθίου, χωρίς να γεννά κανένα 
απολύτως δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

 

 3. Υποχρεώσεις Αναδόχου - Εγκαταστάσεις – Υποδοµή 

  3.1 Καθαριότητα-Κανόνες Υγιεινής:  

 α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της πλήρους και απόλυτης 
καθηµερινής υγιεινής στους χώρους που θα του διατεθούν, καθώς και στους 
κοινόχρηστους χώρους που χρησιµοποιούν οι πελάτες του, µε υλικά καθαρισµού 
που βαρύνουν τον ίδιο. Το κόστος όλων των υλικών και εργασιών για τα 
ανωτέρω, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.  

 β. Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση του µισθίου θα 
συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται µε µέριµνα του Αναδόχου εντός των 
κάδων που είναι τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένους χώρους (σε συνεργασία µε το 
προσωπικό ΝΝΑ για την αποκοµιδή των απορριµµάτων). 

 γ.  O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε απόλυτη σχολαστικότητα τους 
κανόνες υγιεινής που προβλέπονται γενικώς ή καθορίζονται από τις εκάστοτε 
υποδείξεις και οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια που αφορούν τους χώρους 
του στρατοπέδου. 

 δ. Το νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί υγειονοµικούς και 
βακτηριολογικούς ελέγχους στους χώρους του κυλικείου κατά κρίση του, χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση του Αναδόχου. 
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 ε. Οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των 
τροφίµων (µεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και 
απολύµανση των χώρων τοποθέτησης των τροφίµων κ.τ.λ.) πρέπει να 
εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και να είναι σύµφωνες µε την Εθνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων. 

 στ. Τα αναλώσιµα υλικά και συσκευές που θα χρησιµοποιούνται στην 
παρασκευή και στο σερβίρισµα των παρεχόµενων ειδών απαιτείται να βρίσκονται 
σε πλήρη συµµόρφωση µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και των Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), όσον αφορά στις διατάξεις των υλικών που 
έρχονται σε επαφή άµεσα ή έµµεσα µε τα Τρόφιµα.  

  3.2 Χρησιµοποίηση Χώρων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού του 
Μισθίου:  

   α. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τους χώρους του κυλικείου αφού τους 
εξετάσει σε λειτουργική κατάσταση και τους αποδεχθεί ως απόλυτα κατάλληλους 
για τη χρήση που τους προορίζει. Το ΝΝΑ θα παραδώσει το µίσθιο στο µισθωτή, 
βάσει αναλυτικής περιγραφής, σε όποια πραγµατική κατάσταση βρίσκεται τούτο 
και την οποία ο µισθωτής θα δηλώσει ότι γνωρίζει και διατηρεί ή δε διατηρεί 
καµία απολύτως επιφύλαξη. Η παράδοση - παραλαβή θα γίνει µε κατάλληλο 
πρωτόκολλο, που θα συνταχθεί από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα 
του ΝΝΑ. Η σύνταξη του πρωτοκόλλου πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα πριν την έναρξη της λειτουργίας του. Για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, 
ο εκµισθωτής δεν έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζηµιών των 
χώρων, που θα παρέχονται οι υπηρεσίες από τον Ανάδοχο, για την 
αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος.  

 β. Ο Ανάδοχος δύναται να διαµορφώσει αποκλειστικά µε δικά του έξοδα 
το χώρο του Κυλικείου, τον περιβάλλοντα χώρο και τις κτιριακές υποδοµές του, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του πρόταση, κατόπιν εγκρίσεως του ΝΝΑ. Κάθε 
προσθήκη ή βελτίωση των προαναφεροµένων χώρων παραµένει προς όφελος 
του ΝΝΑ µετά τη λήξη ή λύση της συµβάσεως, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται 
καµιάς αποζηµιώσεως.  

 γ. Η προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού και των µηχανηµάτων/ 
συσκευών εστίασης που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
Κυλικείου, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο και η εγκατάσταση τους 
θα γίνει κατόπιν εγκρίσεως του ΝΝΑ. Η επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση 
του εν λόγω Μηχανολογικού Εξοπλισµού και των Μηχανηµάτων/ Συσκευών 
Εστίασης, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

 δ. Οι χώροι, εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του µισθίου που 
παραδίδεται στον Ανάδοχο προς χρήση, ανήκει στο ΝΝΑ, ενώ η χρήση του από 
τον Ανάδοχο δε δηµιουργεί σ’ αυτόν κανένα δικαίωµα κτήσης, κυριότητας, 
κατοχής, νοµής πέρα από τα αναγραφόµενα στην παρούσα.  

   ε. O Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο προστασίας για την 
αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης που θα προκληθούν από πράξεις ή 
παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόµα και από ελαττωµατικό εξοπλισµό, κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης εντός του ΝΝΑ και είναι υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση τους χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε 
δική του αποζηµίωση. 
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 4. Υποχρεώσεις Αναδόχου – Προσωπικό 

  4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, ήτοι καταβολή των νόµιµων αποδοχών, τήρηση του νόµιµου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
καθώς και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον υποχρεούται 
να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους 
ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εµπρόθεσµα. Νόµιµος 
εκπρόσωπος του Αναδόχου οφείλει να βρίσκεται καθηµερινά ή όποτε κληθεί για 
οποιοδήποτε λόγο στις εγκαταστάσεις των Εκµεταλλεύσεων. Ο νόµιµος 
εκπρόσωπος θα ορίζεται από το υπάρχον προσωπικό του Αναδόχου και θα 
γνωστοποιείται στην Υπηρεσία εγγράφως. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει 
την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του 
προσωπικού του ή άλλων φορέων (π.χ. µέσα µαζικής µεταφοράς). Κατά τη 
διάρκεια της άδειας του προσωπικού του, τα άτοµα που θα απουσιάζουν θα 
αντικαθίστανται µε µέριµνα του Αναδόχου. 

  4.2 Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου, δε θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εργασιακή εξάρτηση 
από την Υπηρεσία, παρά µόνο από τον Ανάδοχο. Ο τελευταίος θα τυγχάνει ο 
µοναδικός εργοδότης του προσωπικού του και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις 
από τη σύµβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, 
αστικές και ποινικές. Το απασχολούµενο προσωπικό του Αναδόχου στους 
χώρους της εκµετάλλευσης, θα αποτελείται από άτοµα που γνωρίζουν πολύ 
καλά την Ελληνική Γλώσσα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει άδεια διαµονής και 
εργασίας στη χώρα, να φέρει ειδική, οµοιόµορφη αµφίεση, το άνω µέρος της 
οποίας θα είναι ανοιχτού χρωµατισµού, θα τηρεί τα προβλεπόµενα για την 
υγιεινή του χώρου και των τροφίµων, θα φροντίζει για την προσωπική υγιεινή 
του, θα τηρεί όσα απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία 
Τροφίµων, θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και λοιπές 
ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
Τα έξοδα εµβολιασµών και εξετάσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το προσωπικό θα 
είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αιτηθεί από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του για παράπτωµα ή συµπεριφορά που 
σχετίζεται µε την επαγγελµατική του διαγωγή και επάρκεια ή άλλους λόγους που 
άπτονται της ασφάλειας της Υπηρεσίας και λειτουργικότητας της εκµετάλλευσης. 

 

 5. Υποχρεώσεις Αναδόχου - Προσφερόµενα Είδη – Ποιότητα – 
Συσκευασία - ∆ιακίνηση 

  5.1 Όλα τα προσφερόµενα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας που θα καθορίζονται ανά είδος στη 
διακήρυξη/σύµβαση, στις διατάξεις του ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία, ενώ η χρησιµοποίηση παραγώγων - υποκατάστατων στο τελικό 
προϊόν αποτελεί βασικό λόγο επιβολής προστίµου. Τα υπό παράδοση είδη, θα 
πρέπει να είναι φρέσκα και πρώτης (Α’) ποιότητος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στον Αγορανοµικό Κώδικα και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ). Η  
αποθήκευση, µεταφορά και διαχείριση των τροφίµων θα εκτελείται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στους ισχύοντες Οδηγούς Ορθών Πρακτικών και Υγιεινής του 
ΕΦΕΤ. 
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  5.2 Τα ροφήµατα (ζεστά-κρύα) θα διατίθενται σε ποτήρι µε καπάκι µίας 
χρήσεως.  

  5.3 Όλα τα αναλώσιµα υλικά και συσκευασίες (π.χ ποτήρια, 
χαρτοπετσέτες, καπάκια ποτηριών, καλαµάκια, χαρτοπετσέτες) θα είναι από 
βιοδιασπώµενο υλικό και θα είναι κατάλληλα για διάθεση τροφίµων σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και την 
ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία. Το κόστος των εν λόγω αναλωσίµων βαρύνει τον 
Ανάδοχο και δεν επηρεάζει την τελική τιµή πώλησης ειδών. Απαγορεύεται η 
προµήθεια, η χρήση και η διάθεση από τον ανάδοχο της σύµβασης των 
πλαστικών προϊόντων µίας χρήσης της παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4736/20, καθώς και 
των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώµενη πλαστική ύλη. 
  5.4 Η συσκευασία των ειδών και τα υλικά που έρχονται σε επαφή 
(απευθείας ή εµµέσως) µε τα τρόφιµα (π.χ. υλικά σερβιρίσµατος κ.λ.π.) θα είναι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις 
τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά συσκευασίας των τροφίµων και 
ποτών θα είναι κατάλληλα για τρόφιµα σύµφωνα µε το Άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του 
Κ.Τ.Π. ενώ γίνονται αποδεκτά και τρόφιµα ή ποτά που διατίθενται µε συσκευασία 
τροποποιηµένης ατµόσφαιρας ή κενού. Επιπρόσθετα, τα εν λόγω είδη (τρόφιµα 
και ποτά) που θα διατίθενται για κατανάλωση, θα φέρουν υποχρεωτικά τις 
επισηµάνσεις των άρθρων 10 και 11 του ΚΤΠ καθώς και της λοιπής Εθνικής και 
Κοινοτικής Νοµοθεσίας (πχ αλλεργιογόνα κτλ). Επίσης σε εµφανές σηµείο της 
συσκευασίας των προσφεροµένων ειδών θα αναγράφονται πέραν των ανωτέρω 
υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις: Επωνυµία παραγωγού - Είδος και 
ποσότητα προϊόντος - Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος 
του - Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος (µόνο για τρόφιµα και ποτά). 
Η επισήµανση των τροφίµων θα είναι ευανάγνωστη και θα είναι έκτυπη µε µελάνι 
κατάλληλο για συσκευασίες τροφίµων, είτε επί της συσκευασίας, είτε σε ειδικές 
αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. Στα είδη που από τη φύση τους 
δεν προβλέπεται συσκευασία οι παραπάνω επισηµάνσεις θα αναγράφονται 
υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (π.χ. χαρτοκιβώτια) ή στο εµπορικό 
συνοδευτικό έγγραφο. 

  5.5 Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον 
τηρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας και έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 
Ενδεικτικά είδη προς διάθεση αναφέρονται στον Πίνακα «Λοιπών Ειδών 
Κυλικείου και Ατοµικής Φροντίδας» της παραγράφου 2.2 του παραρτήµατος «Γ». 

  5.6 Η λειτουργία της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι συνεχής και ο 
εφοδιασµός της στα παρεχόµενα είδη πλήρης, καθ’ όλο το ωράριο εξυπηρέτησης 
του προσωπικού. Για το σύνολο των ειδών του Κυλικείου, µε µέριµνα του 
Αναδόχου να λαµβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή 
και επαρκής τροφοδοσία. Για το σκοπό αυτό, να εξασφαλίζεται ότι η έδρα του 
κατασκευαστή ή προµηθευτή των διατιθέµενων ειδών δεν θα βρίσκεται σε χώρες 
µε ευµετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

  5.7 Οι τιµές πώλησης ειδών των πινάκων της παραγράφου 2 του 
παραρτήµατος «Γ». αντιστοιχούν σε µία µερίδα προϊόντος, της οποίας η ελάχιστη 
δυνατή γραµµαριοποίηση έτοιµου προϊόντος αναγράφεται στη στήλη 
«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» και περιλαµβάνουν ΦΠΑ. 
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  5.8 Ο Ανάδοχος δεσµεύεται για όλη τη διάρκεια της σύµβασης για την 
τοποθέτηση των συσκευασµένων ειδών του Πίνακα «Υποχρεωτικών-Βασικών 
Ειδών Κυλικείου ΝΝΑ» της παραγράφου 2.1 του παραρτήµατος «Γ» σε εµφανή 
θέση, και την προµήθειά τους σε επαρκείς ποσότητες. 

  5.9 Απαγορεύεται η παρουσία προσφεροµένων ειδών, των οποίων έχει 
παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης στο χώρο όπου προσφέρονται είδη προς 
κατανάλωση. Τα ληγµένα τρόφιµα και ποτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ειδικό 
χώρο, απρόσιτα για τους καταναλωτές και µε ειδική σήµανση, µέχρι να 
αποµακρυνθούν από το χώρο της Εκµετάλλευσης το συντοµότερο δυνατό. Μη 
έγκαιρη αποµάκρυνση ή αντικατάσταση ληγµένων προσφεροµένων ειδών 
αποτελεί αίτιο επιβολής προστίµου. 

 

 6. Υποχρεώσεις Αναδόχου – Έλεγχοι 

  6.1 Ο έλεγχος της λειτουργίας της εκµετάλλευσης του Αναδόχου και των 
προµηθευτών του, διεξάγεται σύµφωνα µε τον ΚΤΠ και την Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία που αναφέρονται σε θέµατα ελέγχου τροφίµων. 

  6.2 Το ΝΝΑ κατά την κρίση και µε την παρουσία του Αναδόχου ή του 
νοµίµου αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών και των αντικειµένων ή επιφανειών που έρχονται σε άµεση ή 
έµµεση επαφή µε τα τρόφιµα, τα οποία θα προσκοµίζονται σε αντίστοιχα 
εργαστήρια της επιλογής της προς υποβολή στους κατά περίπτωση αρµόζοντες 
παρακάτω ελέγχους: Μικροβιολογικός έλεγχος - Χηµική ανάλυση - Ιστολογική 
εξέταση. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από το προς εξέταση 
είδος, ενώ το τρίτο δείγµα θα χρησιµοποιηθεί για κατ’ έφεση εξέταση. Ο έλεγχος 
των προσφεροµένων ειδών εφαρµόζεται κατά τη λειτουργία της εκµετάλλευσης 
παρουσία του ορισµένου από τον Ανάδοχο προσωπικού ή νοµίµου 
αντιπροσώπου αυτού. Οι παρόντες στον έλεγχο (αρµόδια Επιτροπή και αρµόδιο 
προσωπικό Αναδόχου), προσυπογράφουν στο σχετικό δελτίο δειγµατοληψίας 
κατά το πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, στο οποίο αναφέρονται τα ονόµατά τους, 
ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά τους όταν πρόκειται για άτοµο πλην του 
Αναδόχου (προσωπικό ή αντιπρόσωπος). Το κόστος των δειγµάτων και των 
εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον ΚΤΠ, την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία 
Τροφίµων και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

  6.3 Ο Ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στο χώρο του Κυλικείου, 
στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στα προσφερόµενα είδη από αρµόδιο 
προσωπικό του ΠΝ, το οποίο θα υποβάλλει εισηγήσεις-παρατηρήσεις σε µορφή 
πρακτικού προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. Ο έλεγχος θα αφορά στην 
τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας Τροφίµων και Καταστηµάτων 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), του Κ.Τ.Π., των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας των Τροφίµων και των διατάξεων της υπογραφείσας Σύµβασης.  

  6.4 Ο έλεγχος της λειτουργίας και των χώρων της εκµετάλλευσης, 
εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, παρουσία του ορισµένου από τον 
Ανάδοχο προσωπικού του ή του Αναδόχου ή νοµίµου αντιπροσώπου αυτού. Το 
προσωπικό οφείλει να συνεργαστεί µε τα αρµόδια όργανα ελέγχου και να 
προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, προκειµένου να τεκµηριωθεί η 
ορθή λειτουργία των Εκµεταλλεύσεων. 
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  6.5 Οι έλεγχοι έχουν ως σκοπό την επόπτευση της ορθής κατά την 
Νοµοθεσία και τη Σύµβαση λειτουργίας των Εκµεταλλεύσεων, τη διασφάλιση της 
υγείας του Προσωπικού του ΠΝ, των επισκεπτών, και την ασφάλεια των χώρων 
και των εγκαταστάσεων. 

 

 7 Υποχρεώσεις Αναδόχου - Λοιπές Υποχρεώσεις - Επιβαρύνσεις 

  7.1 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:  

   α. Με κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα τις 
υπηρεσίες Ανάδοχο. 

   β. Με κρατήσεις και εισφορές υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων. Με τα ποσά 
που αναλογούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία 
για το προσωπικό που θα απασχολεί (µισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές κλπ.) 

   γ. Με το ισόποσο κάθε ζηµίας, φθοράς ή βλάβης που τυχόν προκαλέσει 
το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις του ΝΝΑ. 

  7.2 Ο Ανάδοχος οφείλει:  

   α. Να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες 
που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης των εργασιών που θα 
αναλάβει, ενώ η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του.  

   β. Να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης της σύµβασης και να αποκαθιστά άµεσα κάθε έλλειψη ή 
πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν 
εγγράφως.  

   γ. Να αποδώσει, µετά τη λήξη της σύµβασης, τους χώρους και τον 
εξοπλισµό του ΠΝ σε λειτουργική κατάσταση, όπως αρχικά του παραδόθηκαν, 
αποσύροντας µόνο τον εξοπλισµό ιδιοκτησίας του, εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών το αργότερο. Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεούται σε αποζηµίωση 
της Υπηρεσίας για κάθε αποθετική ζηµιά που επήλθε εξαιτίας της µη έγκαιρης 
απόδοσης των εκµεταλλεύσεων. 

 

 8. Υποχρεώσεις Υπηρεσίας 

  8.1 Η Υπηρεσία υποχρεούται: 

   α. Να παρέχει στον Ανάδοχο τα κτίρια, τους χώρους και την υποδοµή 
αυτών, για την καλή και σύµφωνη µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις 
λειτουργία των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

   β. Να καλύψει τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.  

 

 9. Παρακολούθηση Έργου 

  9.1 Με µέριµνα του ΝΝΑ θα συγκροτείται επιτροπή µε αντικείµενο την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Κυλικείου στο πλαίσιο της 
σύµβασης, σε µηνιαία βάση. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
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ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών στο τέλος 
κάθε µήνα. 

  9.2 Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν 
παραλείψεις ή µη τήρηση των συµφωνηθέντων στη Σύµβαση, εφαρµόζονται τα 
κάτωθι: 

   α. Με µέριµνα της επιτροπής παρακολούθησης της υπηρεσίας, 
ενηµερώνεται εγγράφως ο Ανάδοχος και ζητείται η λήψη των µέτρων και η 
εκδήλωση των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση των 
παρατηρήσεων, εντός εύλογου και συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.  

   β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε έλλειψη ή πληµµελή 
εργασία ή παρατήρηση εντός του ορισθέντος από την Υπηρεσία χρονικού 
διαστήµατος, ή να ζητά, αιτιολογηµένα, ανάλογη παράταση του χρονικού 
διαστήµατος για την τακτοποίηση των παρατηρήσεων. Επισηµαίνεται ότι, η µη 
αποκατάσταση των παρατηρήσεων δηλώνει µη συµµόρφωση του Αναδόχου στις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας και αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων.  

 

 10. Κανόνες Λειτουργίας Εκµεταλλεύσεων 

  10.1 Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα SELF SERVICE 
µε τον Ανάδοχο να υποχρεούται να παρέχει το σύνολο του προσωπικού και των 
υλικών για την εν λόγω διαδικασία.  

  10.2 Οι ταµειακές µηχανές των εγκαταστάσεων που θα χειρίζεται το 
προσωπικό του Αναδόχου, θα είναι ιδιοκτησίας του και θα έχουν προηγουµένως 
ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Θα τηρούνται µε µέριµνα του Αναδόχου 
όλες οι προβλεπόµενες από τον Κ.Φ.Α.Σ. ενέργειες για την τήρηση των 
φορολογικών στοιχείων της επιχείρησης. Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης, 
αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι 
κάτωθι κυρώσεις:  

   α.  Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, 
χωρίς απόδειξη.  

   β.  Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δυο (2) 
φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του Αναδόχου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέµπεται αµέσως 
µε µέριµνα του Αναδόχου ο υπάλληλος που ενέχεται. 

  10.3 Απαγορεύεται στους χώρους της εκµετάλλευσης να υπάρχουν 
εύφλεκτες ύλες και τυχερά παιχνίδια.  Επίσης πρέπει να τηρούνται οι ώρες κοινής 
ησυχίας που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

  10.4 Τιµοκατάλογοι των προς πώληση ειδών, διατιµηµένων και µη, θα 
πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε όλους τους 
χώρους πώλησης των ειδών, µε ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 11. Περίοδος λειτουργίας - Ωράριο λειτουργίας - Προσωπικό 
στελέχωσης. 

  11.1 Το επιθυµητό ωράριο λειτουργίας του κυλικείου και το προσωπικό 
στελέχωσής του, καθορίζεται ως εξής: 
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   Ωράριο: 

   Όλες τις ηµέρες, από 06:45 (θερινό/χειµερινό ωράριο) έως 21:00. 

   Προσωπικό: 

     Εργάσιµες ηµέρες: Άτοµα τουλάχιστον τρία (3) από τις 06:45 µέχρι τις 
14:45 και άτοµα δύο (2) από 14:45 µέχρι τις 21:00. 

    Αργίες: Άτοµα τουλάχιστον δύο (2) από 06:45 µέχρι τις 21:00. 

  11.2 Κατά την εφαρµογή της σύµβασης, µπορεί να υπάρξουν 
διαφοροποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας και στην απαίτηση στελέχωσης της 
εκµετάλλευσης, αναλόγως της κίνησης, του κύκλου εργασιών και των τυχόν 
προβληµάτων που θα διαπιστωθούν, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της 
Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Ειδικά κατά την περίοδο ασκήσεων ή επιφυλακής 
ισχύουν τα ακόλουθα: Για το ΝΝΑ, θα γίνεται διαφοροποίηση του ωραρίου, µε 
απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου και µε ενηµέρωση του Αναδόχου 
τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν. 

 

 12. Απαιτούµενα µετά τη σύναψη της Σύµβασης ∆ικαιολογητικά. 

Με την κατακύρωση του διαγωνισµού ο Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει µε µέσα 
και έξοδα του, την τήρηση εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη της σύµβασης, 
φακέλου HACCP  στο Κυλικείο, ο οποίος θα περιέχει : Αντίγραφο της 
υπογραφείσας Σύµβασης,  Άδεια λειτουργίας του Αναδόχου, Αρχείο Προσωπικού 
που εργάζεται στην Εκµετάλλευση, Πιστοποιητικά Υγείας προσωπικού καθώς και 
Αρχείου  Εκπαίδευσης του. Το Αρχείο Εκπαίδευσης αφορά στην Εκπαίδευση σε 
θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Επιπέδου 1 και 2 όπως έχει καθοριστεί 
από την Εθνική Νοµοθεσία και τον ΕΦΕΤ για το Προσωπικό που απαιτείται - 
Μελέτη HACCP - Αρχείο ∆ιακρίβωσης Οργάνων Παρακολούθησης. 

 

 13. Είδη και Τιµές Πώλησης - Αναπροσαρµογή Τιµών - Καταβολή 
Αντιτίµου 

  13.1 Τα παρεχόµενα βασικά είδη / είδη διατίµησης που θα διατίθενται από 
τις Εκµεταλλεύσεις, καθώς και οι τιµές πώλησης αυτών, θα καθορίζονται σε 
πίνακες της Σύµβασης.  

  13.2 Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και επιπλέον είδη, εφόσον 
τηρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
χωρίς οι τιµές διάθεσής τους να αποτελούν κριτήριο κατακύρωσης. 

  13.3 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της Σύµβασης περί 
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και τιµής των προϊόντων. 
Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι κάθε φορά θα καθορίζονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
αύξησης ή µείωσης των συντελεστών, θα διαµορφώνονται αναλόγως οι τιµές των 
ειδών, µε τροποποίηση των τιµοκαταλόγων. 

  13.4 Η αναπροσαρµογή των τιµών δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης.  
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  13.5 Το µίσθωµα θα καταβάλλεται κάθε µήνα εντός του πρώτου 
πενθηµέρου, στο Ταµείο Ειδικών ∆ιαχειρίσεων ΝΝΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, 
παράλληλα µε την καταβολή του µηνιαίου τιµήµατος, να παραδίδει κατάσταση µε 
τα “Ζ” του κυλικείου για την τήρηση στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, η 
οποία θα υπογράφεται από κοινού από τα αρµόδια όργανα της Μονάδας. 
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι οι αποδείξεις “Ζ” του Αναδόχου, θα ελέγχονται, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης, περιοδικώς και δειγµατοληπτικά. 

 

 14. Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου - Ποινικές Ρήτρες- Επιβολή 
Προστίµων 

  14.1 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Ανάδοχου προς τις υποχρεώσεις 
σχετικά τόσο µε την ανάπτυξη / ενεργοποίηση της εκµετάλλευσης όσο και µε την 
υλοποίηση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αθροιστικά 
ή διαζευκτικά, αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και κυρώσεις σύµφωνα τις 
προβλέψεις του Ν. 4412/16. 

  14.2 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης ή σε περίπτωση 
κατά την οποία ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης παραβιάζει 
τους όρους της κείµενης νοµοθεσίας, µετά από πρόταση της αρµόδιας 
Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία κοινοποιείται και 
στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίζει την επιβολή 
προστίµου, ύστερα από την παροχή γραπτών εξηγήσεων / διευκρινίσεων από 
τον Ανάδοχο, για την εκάστοτε παράβαση. Τα πρόστιµα αυτά, τα οποία δύναται 
να επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά µε τις κυρώσεις ανωτέρω παραγράφου 
1 παρόντος άρθρου, θα αποτελούν έσοδο του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού 
(ΜΤΝ). 

  14.3 Οι λόγοι επιβολής προστίµου καθώς και το ύψος αυτού καθορίζονται  
ρητώς στη διακήρυξη, λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

   α. Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου 
και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις: 

    (1) Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους που πουλήθηκε, 
χωρίς απόδειξη. 

    (2) Έγγραφη καταγγελία του Αναδόχου στην αρµόδια ∆ΟΥ, σε 
περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δύο (2) φορές, εκτός 
εάν αποδειχθεί ότι η παράβαση έγινε εν αγνοία του, οπότε αποπέµπεται αµέσως 
ο υπάλληλος που ενέχεται. 

   β.  Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 

    (1) Επαναλαµβανόµενης έλλειψης βασικών ειδών. 

    (2) Πώλησης ειδών µε αυθαίρετη αύξηση τιµών. 

    (3) Άρνησης αντικατάστασης των ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 

    (4) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του Αναδόχου. 
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    (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος – υγιεινής, 
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και διάθεση 
των υπόψη ειδών. 

    (6) Μη συµµόρφωσης του Αναδόχου στις έγγραφες υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την 
υλοποίηση του έργου. 

    (7) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που 
δε θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίµων και για τις οποίες έχει 
ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 
για παράβαση την πρώτη φορά πρόστιµο 1.000,00€, την δεύτερη φορά πρόστιµο 
2.000,00€ και την τρίτη φορά πρόστιµο 3.000,00€. Εάν και πάλι ο Ανάδοχος δεν 
συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των αρµοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας ή της 
Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
όλες τις συνέπειες που ορίζονται αναλυτικά από το Ν.4412/16, η δε εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

   γ. Σε περίπτωση µη τήρησης του χρόνου αναµονής µε αποτέλεσµα τη µη 
εξυπηρέτηση του προσωπικού και των ασθενών, επιβάλλεται για παράβαση την 
πρώτη φορά πρόστιµο 1.000,00€, την δεύτερη φορά πρόστιµο 2.000,00€ και την 
τρίτη φορά πρόστιµο 3.000,00€. Εάν και πάλι ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε 
τις υποδείξεις των αρµοδίων Οργάνων της Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Ελέγχου 
Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις συνέπειες που 
ορίζονται αναλυτικά από το Ν.4412/16, η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

   δ.  Ασυνέπεια εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων έναντι της 
Υπηρεσίας επιφέρει επιβολή προστίµου ποσού ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) 
του ποσού της οικονοµικής υποχρέωσης του Ανάδοχου. Σε επανάληψη της ίδιας 
παράβασης ο Ανάδοχος, κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις συνέπειες που 
ορίζονται αναλυτικά από το Ν. 4412/16, η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
εκπίπτεται υπέρ Μ.Τ.Ν. 

   ε. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να πραγµατοποιήσει αµέσως και εντός 
ευλόγου χρόνου τις αναγκαίες επισκευές ή να αναπληρώσει τα καταστραφέντα ή 
απολεσθέντα είδη, σύµφωνα µε τις αναληφθείσες υποχρεώσεις ως ανωτέρω 
παράγραφο 4, αυτές δύνανται να εκτελεσθούν από το ΝΝΑ για λογαριασµό του 
Αναδόχου, µετά αναλόγου εγκρίσεως ΓΕΝ. Οι σχετικές δαπάνες θα εκπίπτουν 
από την εγγυητική επιστολή περί καλής εκτελέσεως της συµβάσεως. 

  14.4 Η επιβολή των προστίµων και η κήρυξη του Ανάδοχου ως εκπτώτου, 
θα γίνεται µε απόφαση του έχοντος την Οικονοµική εξουσία, κατόπιν εισηγήσεως 
της Υπηρεσίας, οι δε αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές αµετάκλητες και 
άµεσα εκτελεστές. 

  14.5 Ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ ΜΤΝ εάν αυτός επιθυµεί να λυθεί η σύµβαση για 
διάφορους λόγους εκτός από λόγους ανωτέρας βίας πριν να εκπνεύσει η χρονική 
διάρκειά της, ενηµερώνοντας δύο (2) µήνες ενωρίτερα την Υπηρεσία. 

  14.6 Ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν κυρώσεων, το Πολεµικό Ναυτικό  
δικαιούται να καταλογίσει µε απόφαση του ΕΟΕ στον Ανάδοχο, τυχόν περαιτέρω 
ζηµία της Υπηρεσίας από οποιαδήποτε αιτία, συνδεόµενη µε την παράβαση 
αυτού (πχ αποζηµιώσεις τρίτων κλπ) και κάθε άλλη ζηµία που έχει υποστεί αυτό 
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ή µέλος του προσωπικού του, από παράνοµη ή αντισυµβατική εκτέλεση 
λειτουργίας της εκµετάλλευσης. 

  14.7 Το Πολεµικό Ναυτικό έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την οµαλή 
εκτέλεση της σύµβασης και τη σύννοµη λειτουργία της εκµετάλλευσης µε 
επιτόπιο έλεγχο ή µε πρόσκληση του Ανάδοχου για παροχή διευκρινίσεων. 

 
 

Για την ακρίβεια 
 

Πλωτάρχης (Ο) Κ. Γεωργιάδης ΠΝ 
Ανεξάρτητος Επιµελητής ΝΝΑ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Α – 1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή 

Παρασκευάζεται από σφολιάτα µέσα στην οποία ενθηκεύεται µια ποσότητα από γέµισµα. Το 
γέµισµα αποτελείται συνήθως από τυρί φέτα οπότε αναφέρεται σαν παραδοσιακή ή χωριάτικη 
τυρόπιτα ή µε µια τουλάχιστον από τις κατηγορίες τυρών που καθορίζονται στο άρθρο 83 του 
ΚΤΠ. 

2. Βάρος 

Βάρος κατά τεµάχιο160 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί 
κλιβανισµό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση 

Σφολιάτα                  80 % 
Κρέµα γεµίσµατος                20 % 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών 

4.1 Σφολιάτα. Περιέχει τα παρακάτω συστατικά. 

Αλεύρι αρτοποιίας σκληρό              53 % 
Μαργαρίνη                  44 % 
Μαγειρικό αλάτι                   1 % 

4.2 Κρέµα γεµίσµατος 

Σιµιγδάλι                  30 % 
Γάλα                   55 % 
Πλήρη αυγά                  15 % 

4.3 Τυρός µυζήθρα Λίπος τυριού ως έχει κατ ελάχιστο         8 % 

Τυρός φέτα Λίπος τυριού ως έχει κατ΄ ελάχιστο           15% 

5. Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την ελαχίστη απαίτηση ως προς το βάρος του 
προϊόντος. Τα προσφερόµενα προϊόντα θα πρέπει να ακολουθούν την εκατοστιαία αναλογία 
(όπως αυτή καθορίζεται) για οποιοδήποτε βάρος πέραν του ελαχίστου. 

6. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

6.1 Παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα. Περιέχει τυρό φέτα σε ποσοστό 30% ο οποίος 
προστίθεται σε αδροµερή µορφή (τρίµατα). Λίπος τυρού γεµίσµατος κατ ελάχιστο 12% ως έχει. 

6.2 Η λιπαρή ύλη που χρησιµοποιείται στην σφολιάτα (παρ. 4.1) δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζει σηµείο τήξεως ανώτερο από 42. C 

6.3 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του κώδικα 
τροφίµων όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 679/86 ΑΧΣ ΦΕΚ 249/19.5.87 

6.4 Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου που 
προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Είναι συσκευασµένα σε ειδικά χαρτοκιβώτια 
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ή µεταλλικά σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί 
(λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. 

6.5 Το προϊόν τοποθετείται και µεταφέρεται σε µία στρώση, απαγορευµένης της µεταφοράς 
του µε "χύδην" µορφή. 

6.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της προηγούµενης ηµέρας, 
απαγορευοµένης της διαθέσεως τους στην κατανάλωση. 

6.7 Το προϊόν κατά την διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα µε µικρή χαρτοσακούλα 
ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα. Άπαντα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.8 Το προϊόν κατά την διάθεσή του να βρίσκεται σε θερµοκρασία ≥60˚C .Την θερµοκρασία 
αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σηµείο του. 

6.9 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων – υποκατάστατων τυριών. 

7. Εργαστηριακές σταθερές. 

7.1 Μικροβιολογικές επί ψηµένων προϊόντων. 

Σαλµονέλλα spp             απουσία στα 25 γρ. 
E. coli               απουσία στο 1 γρ. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος          απουσία στο 1 γρ. 
ΟΜΧ (ολική µεσόφιλη χλωρίδα)         µέχρι 104 

7.2 Μικροβιολογικές επί προϊόντων που είναι άψητα ή υπό κατάψυξη. 

Σαλµονέλλα spp             απουσία στα 25 γρ. 
E. coli               µέχρι 102 ανά γρ. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος          µέχρι 102 ανά γρ. 

7.3 Χηµικές. 

Σταθµική ανάλυση συστατικών. 

Ολικά λιπαρά επί του γεµίσµατος ως έχει επί ετοίµου προϊόντος      8% 
Ολικά λιπαρά σφολιάτας επί ετοίµου προϊόντος         10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας            22% 

Α – 2 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται όπως και η τυρόπιτα. ∆ύναται να απουσιάζει από το γέµισµα η κρέµα, και το τυρί 
που προστίθεται είναι αποκλειστικά κασέρι. Το τυρί γεµίσµατος δύναται να συνδυάζεται µε κάποιο 
τύπο αλλαντικών (συνήθως ζαµπόν µάλαξης) οπότε αναφέρεται µε την ονοµασία 
"ζαµπονοκασερόπιτα". 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεµάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί 
κλιβανισµό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα                 65% 
Τυρός κασέρι µε κρέµα γεµίσµατος            35% 
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4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα: όπως περιγράφεται στην παρ. Α-1 και 4.1 

4.2 Τυρός κασέρι: Λίπος τυρού ως έχει όχι λιγότερο από 16% 

4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α-1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1  Απαγορεύεται η µερική ή ολική προσθήκη µετουσιωµένου – ανακατεργασµένου τυρού. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και ο αρωµατισµός του προϊόντος. 

5.3 Η λιπαρή ύλη που χρησιµοποιείται στην σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σηµείο 
τήξεως ανώτερο των 42.C. 

5.4 Εφ όσον στο προϊόν περιέχεται και αλλαντικό ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην 
προσφορά του µε σαφήνεια τον τύπο και την προέλευσή του. Το αλλαντικό θα πρέπει να 
εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του ΚΤΠ. Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου 
χρησιµοποιείται ζαµπόν βιοµηχανικού τύπου (µάλαξης) υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του 
λειοτριβέντος κρέατος δεν υπερβαίνει το 10%. 

5.5 Το προστιθέµενο αλλαντικό υποκαθιστά τον τυρό κασέρι στο γέµισµα σε ποσότητα 10 γρ. 
κατ ελάχιστο. 

5.6 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως και στη τυρόπιτα (Α-1 παρ.5.4) 

5.7 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.8 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων – υποκατάστατων τυριών. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

Ισχύουν οι σταθερές όπως αυτές περιγράφονται στο είδος τυρόπιτα (Α-1 παρ. 7.1 και 7.2). 

6.2 Χηµικές. 

Σταθµική ανάλυση συστατικών. 

Ολικά λιπαρά του τυρού γεµίσµατος ως έχει επί ετοίµου προϊόντος     16% 
Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν        10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας             22% 

6.3 Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού). 

Απουσία απαγορευµένων ιστών όπως προσδιορίζεται από τον ΚΤΠ (αρθρ. 89 παρ. 2). 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κρέατος από το οποίο µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν αφαιρεθεί 
συστατικά. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση σόγιας µε οποιαδήποτε µορφή. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση αλλαντικών µε εµπορική ονοµασία που δεν περιλαµβάνεται στον ΚΤΠ. Σε 
περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και την σύνθεση του προϊόντος. 

Α – 3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή. 
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Παρασκευάζεται µε σφολιάτα και σπανάκι που έχει υποστεί καθαρισµό και κατεργασία µε βρασµό 
ή ατµό. Το γέµισµα είναι συνδυασµός από σπανάκι ή σπανάκι και τυρός φέτα. 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεµάχιο 220 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί 
κλιβανισµό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα                 65% 
Γέµισµα (σπανάκι ή σπανάκι µε τυρό)           35% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα. όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α-1 παρ 4.1) 

4.2 Γέµισµα. Αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος, απαλλαγµένο από γαιώδεις 
προσµίξεις, φυτοφάρµακα ή φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει υποστεί 
κατεργασία µε βρασµό, έχει προστεθεί µείγµα αυγού και τυρού φέτα σε τρίµατα. Υπάρχει 
παραλλαγή του προϊόντος που δεν συνοδεύεται από αυγά και τυρό φέτα, και φέρεται στην 
κατανάλωση σαν νηστίσιµο. 

4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 . του Α-1 που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Προσθήκη µαγειρικού άλατος και καρυκευµάτων κατά την κρίση του προµηθευτού. 

5.2 Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσµίξεων. 

5.3 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.4 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α 
–1 παρ. 6.4) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α-1 παρ.7.1 και 
7.2) 

6.2 Χηµικές. 

Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν κατ ελάχιστο     10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας             22% 

6.3 Ιστολογικές. 

Φυτικοί ιστοί ξένοι προς το λαχανικό όχι περισσότερο από      2% 
Απουσία ξένων σωµάτων και γαιωδών προσµίξεων. 

Α – 4 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΣΚΙ 

1. Περιγραφή. 

Η λουκανικόπιτα παρασκευάζεται µε σφολιάτα µέσα στην οποία ενθηκεύεται ένα "αυτοτελές" 
τεµάχιο από λουκάνικο. Το πιροσκί είναι παραλλαγή του ανωτέρω. Αντί για σφολιάτα υπάρχει 
αρτοσκεύασµα ειδικού τύπου µέσα στο οποίο ενθηκεύεται ένα τεµάχιο από λουκάνικο (συνήθως 
βραστό τύπου Φραγκφούρτης). 
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2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεµάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί 
κλιβανισµό και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα η αρτοσκεύασµα            70 – 75% 
Αλλαντικό – λοιπά συστατικά            30 – 25% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα.  Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ.4.1) 

4.2 Αρτοσκεύασµα 

4.3 Αλλαντικό. Αυτοτελές τεµάχιο από λουκάνικο Φραγκφούρτης που έχει υποστεί βρασµό ή 
λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση. Το βάρος του αλλαντικού κυµαίνεται από 30 έως 
35 γρ επί του ετοίµου προϊόντος. 

4.4 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τεµαχίων αλλαντικού. Το λουκάνικο που προστίθεται θα 
είναι αυτοτελές και αναλόγου βάρους. 

5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει στην προσφορά του τον τύπο του αλλαντικού που 
προτίθεται να χρησιµοποιήσει µε σαφήνεια. 

5.3 Το αλλαντικό εφ όσον είναι βραστού τύπου θα υφίσταται προκατεργασία βρασµού πριν 
από την χρησιµοποίησή του. 

5.4 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.5 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στο είδος 
τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 6.4) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α – 1). 

6.2 Χηµικές. 

Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν κατ ελάχιστο        10% 
Υγρασία επί της σφολιάτας              22% 

6.3 Ιστολογικές ( επί παρουσίας αλλαντικού) 

Απουσία απαγορευµένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ. αρθρ.89 παρ.2. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µη πλήρους κρέατος. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φυτικών πρωτεϊνών µε σκοπό την υποκατάσταση πρωτεϊνών 
κρέατος πέραν του 2%. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αλλαντικών µε εµπορική ονοµασία που δεν περιλαµβάνεται ή δεν 
περιγράφεται στην σύµβαση. 

Σε περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και την σύνθεση του προϊόντος. 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Ε - 17 

 

 

Α – 5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται µε σφολιάτα και ειδικό , συνήθως υπόγλυκο γέµισµα κρέµας. ∆ιατίθεται στην 
κατανάλωση µε επίπαση άχνης ζάχαρης και κανέλλας. 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεµάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε έτοιµο προϊόν που έχει 
υποστεί κλιβανισµό και που κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Σφολιάτα                 65% 
Κρέµα γεµίσµατος               35% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Σφολιάτα: Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 4.1) 

4.2 Κρέµα γεµίσµατος. 

Σιµιγδάλι                   35% 
Πλήρες γάλα                  30% 
Πλήρη αυγά                   15% 
Ζάχαρη                    15% 
Βούτυρο                    5% 

4.3 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

Όπως περιγράφονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ. 6). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ.7.1). 

6.2 Χηµικές. 

Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιµο προϊόν κατ ελάχιστο       10% 
Υγρασία επί σφολιάτας               22% 

Α – 6 ΕΙ∆Η ΤΟΣΤ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζονται µε δύο φέτες ψωµιού ειδικού τύπου (ψωµί τύπου τοστ) ανάµεσα στις οποίες 
τοποθετούνται κατά στρώσεις , τυρί ειδικού τύπου, κρεατοσκευάσµατα ή αλλαντικά σε φέτες και 
µικρή ποσότητα βουτύρου ή µαργαρίνης. ∆ιατίθενται στην κατανάλωση ως έχουν σε αυτοτελή 
συσκευασία ή µετά από ψήσιµο σε θερµαινόµενες πλάκες (τοστιέρα). Υπάρχουν παραλλαγές 
όπου προστίθεται µαγιονέζα, νωπό βούτυρο, λαχανικά εποχής ή σαλάτες τύπου κέτσαπ, και αντί 
κρεατοσκευάσµατος ψάρι κονσέρβας τόνου. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. 
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3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Ψωµί τύπου τοστ               50% 
Το είδος του τυριού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί θα αναγράφεται στη  
σύµβαση                 20% 
Το είδος του αλλαντικού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί θα αναγράφεται στη  
σύµβαση                 20% 
Μαργαρίνη                 10% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Ψωµί τύπου τοστ. Πρέπει να πληρεί τους όρους περί αρτοποίησης. Είναι πάντοτε 
προσφάτου παραγωγής και φέρεται σε φέτες πάχους 1 εκ. περίπου. Είναι προϊόν µε µειωµένο 
ποσοστό υγρασίας (αρθρ.114 του ΚΤΠ). 

4.2 Τυρί ειδικού τύπου. 

 α. Τυρί τύπου Gouda. Πληρεί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4(γ) του 
ΚΤΠ που αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45% , λίπος επί ξηρού 46%) 

 β. Τυρί τύπου Edam. Οµοίως ως ανωτέρω κατά το άρθρο 83 παρ. 4(β) του ΚΤΠ που 
προβλέπει υγρασία 45% και λίπος επί ξηρού 40%. 

 γ. Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας. 

4.3 Αλλαντικό. Από τον ανάδοχο δηλώνεται στην προσφορά του µε σαφήνεια το είδος του 
αλλαντικού που προτίθεται να χρησιµοποιήσει. Αυτό θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις εκάστοτε 
αποφάσεις του ΑΧΣ και τις διατάξεις του ΚΤΠ για τα προϊόντα κρέατος και κρεατοσκευάσµατα. 
Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου χρησιµοποιείται ζαµπόν βιοµηχανικού τύπου 
(µάλαξης) υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόµενο ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος δεν 
υπερβαίνει το 10%. 

4.4 Κρέας τόνου. Υποκαθιστά το αλλαντικό σε παραλλαγές του προϊόντος που κυκλοφορεί 
µε την ονοµασία " τοστ τόνου". Ο τόνος προέρχεται από κονσέρβα ψαριού τόνου σε άλµη και 
εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του ΚΤΠ και τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ. 

4.5 Η µαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται από µαγιονέζα στην περίπτωση κρέατος τόνου , 
σάλτσες τύπου κέτσαπ ή λαχανικά εποχής. 

4.6 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων ή ανακατεργασµένων τυριών. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των επί µέρους συστατικών του προϊόντος. 

5.3 Το προϊόν µπορεί να διατίθεται και χωρίς αλλαντικό οπότε χαρακτηρίζεται σαν "τόστ 
απλό". Στην περίπτωση αυτή το βάρος κατά τεµάχιο παραµένει το ίδιο και τροποποιούνται τα 
ποσοστά τυριού σε 35% και βουτύρου ή µαργαρίνης σε 15%. 

5.4 Η συσκευασία θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξης και την 
επωνυµία της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα είναι έκτυπος και όχι µε αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου 
σούπερ µάρκετ. 

5.5 Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε προϊόντα που δεν έχουν 
υποστεί ψήσιµο ή οποιαδήποτε θερµική επεξεργασία. 

5.6 Μεταφορά και΄ συντήρηση του προϊόντος υπό ψύξη (+5 .C κατά µέγιστο). 
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5.7 Συσκευασία. Ατοµική συσκευασία από εύκαµπτη σελλοφάνη ή άκαµπτη κρυσταλλική 
κυτταρίνη (θήκη) κατάλληλη για τρόφιµα. Όλες οι µορφές συσκευασίας θα είναι εγκεκριµένες από 
τον ΚΤΠ ( Αθρ. 21, 22, 24 ). 

5.8 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

 α. Για προϊόντα που διατίθενται σε ατοµική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται υπό 
ψύξη και διατίθενται στην κατανάλωση µετά από θερµική επεξεργασία ή όχι. 

 Σαλµονέλλα spp           απουσία στα 25 γρ. 
 E. coli             µέχρι 102 ανά γρ. 
 Σταφυλόκοκκος παθογόνος        µέχρι 102 ανά γρ. 
 ΟΜΧ (ολική µεσόφιλη χλωρίδα)       µέχρι 104 ανά γρ. 
 Θειοαναγωγικά κλωστρίδια        µέχρι 10 ανά γρ. 

6.2 Χηµικές. 

 α. Υγρασία επί αρτοσκευάσµατος          22% 
 β. Λίπος τυρού ως έχει            20% 
 γ. Ολικές πρωτεΐνες επί αλλαντικού         12% 
 δ. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ως συντηρητικών των προπιονικών (Ε280, Ε281, 
Ε282, Ε283 ) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 0,3 % επί του ετοίµου προϊόντος. 

6.3 Ιστολογικές. 

 α. Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην λουκανικόπιτα (Α-4 παρ. 6.3). 
 β. Το βραστό σαλάµι τύπου Ουγγαρίας να περιέχει τεµαχίδια κρέατος µηχανικά 
διαχωριζόµενα τουλάχιστον κατά 15%. 
 γ. Η πάριζα θα πρέπει να περιέχει τεµαχίδια κρέατος µηχανικά διαχωριζόµενα 
τουλάχιστον κατά 40%. 
 δ. Το αλλαντικό τύπου "φιλέτο" να περιέχει τεµαχίδια κρέατος µηχανικά διαχωριζόµενα 
τουλάχιστον κατά 70%. 

Α – 7 ΕΙ∆Η ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζονται µε ενθήκευση µιας ποσότητας τυρού ή τυρού και αλλαντικού σε 
αρτοσκευάσµατα (ψωµάκια) καταλλήλου σχήµατος και µεγέθους. Υπάρχουν παραλλαγές όπου 
προστίθενται φέτες από ρολό κοτόπουλο, κρέας τόνου, λαχανικά εποχής, βούτυρο ή µαγιονέζα ή 
σαλάτες τύπου κέτσαπ. Σε ειδικές περιπτώσεις ενθηκεύεται ένα µπιφτέκι από νωπό ή 
κατεψυγµένο βοδινό κρέας. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο 100 γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Αρτοσκεύασµα                 60% 
Οποιοδήποτε σκληρό ή ηµίσκληρο τυρί το είδος του οποίου αναφέρεται στην  
Σύµβαση                  15% 
Αλλαντικό το είδος του οποίου αναφέρεται στην σύµβαση        15% 
Βούτυρο ή µαργαρίνη               10% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 
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4.1 Αρτοσκεύασµα. Πληρεί τους όρους περί αρτοποιήσεως. Είναι προσφάτου παραγωγής 
(όχι µεγαλύτερης των εικοσιτεσσάρων ωρών) και δύναται να περιέχει µικρή ποσότητα πλήρους 
γάλακτος. 

4.2 Αλλαντικό. Είναι ανάλογο µε τις απαιτήσεις ή την προσφορά του ανάδοχο. Πληροί τους 
όρους των άρθρων 88, 89, 90, 91, του Κώδικα Τροφίµων Ποτών. 

4.3 Τυρί ειδικού τύπου. Όπως περιγράφεται στα είδη τόστ (Α – 6 παρ. 4.2 ) και σύµφωνα µε 
την σύµβαση. 

4.4 Κρέας τόνου. Όπως περιγράφεται στα είδη τόστ ( Α – 6 παρ 4.4 ). 

4.5 Μπιφτέκι. Βάρος κατ ελάχιστο 50 γρ. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο είδος Γ – 1. 

4.6 Υπ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων ή ανακατεργασµένων τύπων τυρών. 

5.2 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυρών. 

5.3 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 
90 και 91 του ΚΤΠ. 

5.4 Το προϊόν που διατίθεται χωρίς αλλαντικό χαρακτηρίζεται σαν "σάντουϊτς απλό" . Το 
βάρος κατά τεµάχιο παραµένει το αυτό και τροποποιούνται τα ποσοστά του αρτοσκευάσµατος σε 
65% του τυρού σε 25% και του βουτύρου ή της µαργαρίνης σε 10%. 

5.5 Το βούτυρο ή η µαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται µε ίση ποσότητα µαγιονέζας, 
σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές σαλάτας. 

5.6 Σε ότι αφορά το αρτοσκεύασµα το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του 
άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.7 Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξεως 
και την επωνυµία της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα είναι έκτυπος και όχι µε αυτοκόλλητες ετικέτες 
τύπου σούπερ µάρκετ.(βλπ παρ. 6 Μεταφορές – Συσκευασίες του γενικού µέρους) 

5.8 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για τρόφιµα, υπό θερµοκρασία συντήρησης όχι ανώτερη από +5.C. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Για προϊόντα που διατίθενται σε ατοµική συσκευασία ή όχι αλλά 
συντηρούνται υπό ψύξη και καταναλίσκονται ως έχουν. 

Σαλµονέλλα spp          απουσία στα 25 γρ δείγµατος. 
Ε. coli            µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος       µέχρι 102 ανά γρ. 
ΟΜΧ            µέχρι 10 ανά γρ. 

6.2 Χηµικές. 

Υγρασία επί του αρτοσκευάσµατος            22% 
Λίπος ως έχει επί του τυρού             20% 
Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού κατ ελάχιστο        12% 

6.3 Ιστολογικές. 
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Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τόστ (Α – 6 παρ. 6.3 α, β, γ και δ). 

Α – 8 ΕΙ∆Η ΠΙΤΣΑΣ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται µε αρτοσκεύασµα ειδικού τύπου (πίτα , βάση πίτσας) επάνω στο οποίο 
τοποθετούνται τεµάχια αλλαντικού σε φέτες, τυρός και σάλτσα ντοµάτας, που µπορεί να 
συνδυάζονται µε ποικίλες ποσότητες λαχανικών εποχής και µπαχαρικών. Σαν συνδετικό των 
ανωτέρω χρησιµοποιείται ο τυρός που στο έτοιµο προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση τήξεως. 
∆ιακινούνται στο εµπόριο σαν νωπές ή κατεψυγµένες και διατίθενται στην κατανάλωση πάντα 
µετά από ψήσιµο. 

2. Βάρος Προϊόντος. 

2.1 Ατοµική πίτσα. Βάρος κατά τεµάχιο 160 – 180 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε έτοιµο προϊόν 
που έχει υποστεί έψηση και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

2.2 Πίτσα. Βάρος κατά τεµάχιο σε άψητο προϊόν 250 – 280 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Τα ποσοστά αναφέρονται σε έτοιµα προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση. 

Αρτοσκεύασµα         50% 
Αλλαντικό                20% 
Τυρί ειδικού τύπου        20% 
Συστατικά σάλτσας ντοµάτας        5% 
Λοιπά – αρτύµατα          5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτοσκεύασµα. Πληροί τους όρους περί αρτοποιήσεως, είναι προσφάτου παραγωγής 
προκειµένου για νωπή πίτσα και πρέπει να εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 
114 του ΚΤΠ. 

4.2 Τυριά ειδικού τύπου. Όπως περιγράφονται στα είδη τόστ ( Α – 6 παρ.4.2) 

4.3 Συστατικά ντοµάτας. Τα χρησιµοποιούµενα συστατικά ντοµάτας θα είναι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 124 του ΚΤΠ. 

4.4 Λοιπά συστατικά. 

 α. Λιπαρές ύλες. Όπως περιγράφονται στην τυρόπιτα (Α – 1 παρ .6.2) 

 β. Καρυκεύµατα, µαγειρικό άλας, λαχανικά εποχής και αρτύµατα κατά την κρίση του 
προµηθευτού. 

4.5 Αλλαντικό. 

 α. Το είδος ή τα είδη αλλαντικού που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος 
δηλώνονται µε σαφήνεια στην προσφορά του. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθορίζονται και τα επί 
µέρους ποσοστά των αλλαντικών αν υπάρχουν.(π.χ. για προϊόν µε 20% αλλαντικό κατατίθεται και 
η επί µέρους σύνθεση, ζαµπόν 50%, λουκάνικο χωριάτικο 50%. Άρα για προϊόν βάρους 150 γρ. 
αναµένεται να υπάρχουν στο έτοιµο προϊόν 30 γρ αλλαντικού από τα οποία τα 15 γρ είναι ζαµπόν 
και τα 15 γρ λουκάνικο χωριάτικο.) 

 β. Τα χρησιµοποιούµενα αλλαντικά θα πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 88 έως 91 
του ΚΤΠ. 
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 γ. Αναφορικά µε το αλλαντικό ζαµπόν διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά σαν 
κανονικά προϊόντα όπου το χρησιµοποιούµενο είδος είναι ζαµπόν βιοµηχανικού τύπου (ζαµπόν 
µάλαξης) µε ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος όχι µεγαλύτερο από 10%. 

4.6 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων ή ανακατεργασµένων τύπων τυρών. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.3 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υποπροϊόντων αλλαντοποιίας (πόλοι αλλαντικών, 
αλλαντικά ακαθορίστου προελεύσεως.) 

5.4 Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται έτοιµο για ψήσιµο µέσα σε ειδικό πιάτο αλουµινίου και 
καλύπτεται µε διαφανή µεµβράνη σελλοφάνης, Αντί σελλοφάνης δύναται να χρησιµοποιηθεί 
πολυπροπυλένιο ή αναλόγου τύπου συσκευασία πάντοτε όµως µέσα στα πλαίσια των 
εγκεκριµένων για τρόφιµα συσκευασιών (άρθρα 21, 22, 24 του ΚΤΠ). 

5.5 Συντήρηση – ∆ιακίνηση. Οι πίτσες νωπού τύπου διακινούνται σε θερµοκρασία όχι 
µεγαλύτερη από τους +5.C. Οι κατεψυγµένες πίτσες συντηρούνται σε θαλάµους καταψύξεως µε 
θερµοκρασία -18.C τουλάχιστον. 

5.6 Όρια συντηρήσεως – επισηµάνσεις. 

 α. Για την νωπή πίτσα τρεις (3) ηµέρες κατ ανώτατο. 
 β. Για την κατεψυγµένη δύο µήνες. 

Το προϊόν θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξεως, την σύνθεση, τους 
κωδικούς των χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών – συντηρητικών, την επωνυµία και την διεύθυνση 
της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα είναι έκτυπος και όχι µε αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου σουπερµάρκετ. 

5.7 Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν υποστεί έψηση εκτός χώρου όπου 
διατίθενται. 

5.8 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές 

 α. Για προϊόντα σε ατοµική συσκευασία που δεν έχουν υποστεί έψηση και 
συντηρούνται σε κατάψυξη. 

Σαλµονέλα spp          απουσία στα 25 γρ. δείγµατος 
Ε. coli            µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος        µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος. 
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια       µέχρι 10 ανά γρ. δείγµατος. 

 β. Για προϊόντα σε ατοµική συσκευασία που έχουν υποστεί έψηση. 

Σαλµονέλλα spp          απουσία στα 25 γρ. δείγµατος. 
Ε coli            απουσία ανά γρ. δείγµατος. 
Σταφυλόκοκκος παθογόνος        απουσία ανά γρ. δείγµατος. 
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια       µέχρι 5 ανά γρ. δείγµατος. 
ΟΜΧ (ολική µεσόφιλη χλωρίδα)      µέχρι 104 ανά γρ. δείγµατος. 

6.2 Χηµικές. 
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Υγρασία επί του αρτοσκευάσµατος κατά µέγιστο        22% 
Ολικά λιπαρά επί του αρτοσκευάσµατος κατ΄ ελάχιστο      12% 
Λίπος τυρού ως έχει κατ΄ ελάχιστο           20% 
Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού          12% 

6.3 Ιστολογικές. 

Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τόστ (Α-6 παρ. 6.3) 

 

Β – 1 ΕΙ∆Η ΚΕΙΚ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζονται µε ζύµη ζαχαροπλαστικής στην οποία προστίθενται κατά περίπτωση 
σακχαρόπηκτα τεµάχια φρούτων, κακάο ή προϊόντα κακάου, ξηροί καρποί, σταφίδες. Υπάρχουν 
παραλλαγές µε επικάλυψη σοκολάτας ή µε αποµίµηση σοκολάτας. 

2. Βάρος. 

 α. Για κέϊκ φρούτου βάρος κατά τεµάχιο 120 γρ. κατ ελάχιστο. 
 β. Για κέΪκ µε επικάλυψη σοκολάτας βάρος κατά τεµάχιο 120 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 α. Κέϊκ φρούτου 

  Αλεύρι ζαχαροπλαστικής            20% 
  Μαργαρίνη               20% 
  Αυγά πλήρη               10% 
  Πλήρες γάλα               10% 
  Ζάχαρη                20% 
  Φρούτα (σακχαρόπηκτα)            15% 
  ∆ιογκωτικά – Αρτύµατα – Λοιπά            5% 

 β. Κέϊκ σοκολάτας 

  Αλεύρι ζαχαροπλαστικής            25% 
  Μαργαρίνη               10% 
  Αυγά πλήρη                 8% 
  Πλήρες γάλα                 6% 
  Κακάο                 10% 
  Ζάχαρη                  35% 
  Ξηροί καρποί                  5% 
  ∆ιογκωτικά – Αρτύµατα – Λοιπά             1% 

4. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις 

4.1 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

4.2 Τα συστατικά κακάου θα είναι σύµφωνα µε το Π∆ 527/83 που αναφέρεται σε προϊόντα 
κακάου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

4.3 Για τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη σοκολάτας ή αποµίµηση σοκολάτας, αυτή θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού βάρους του προϊόντος κατ ελάχιστο. 

4.4 Τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη µε αποµίµηση σοκολάτας θα φέρουν επί της 
συσκευασίας τους σε εµφανή θέση την φράση "επικάλυψη µε αποµίµηση σοκολάτας". 
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4.5 Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξεως, 
την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την 
επωνυµία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. 

4.6 Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση συντηρητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 34 
παρ. 7 του ΚΤΠ (σορβικό οξύ και τα άλατά του, προπιονικό οξύ και τα άλατά του, οξικό οξύ και τα 
άλατά του) µε ιδιαίτερη επισήµανση στις (δ) και (ε) υποπαραγράφους που αναφέρονται στους 
συνδυασµούς των ανωτέρω. 

4.7 Μεταφορά – συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για τρόφιµα από τον ΚΤΠ απαγορευοµένης της διάθεσης του σε χύδην µορφή. 

5. Εργαστηριακές σταθερές. 

5.1 Μικροβιολογικές. 

 Σαλµονέλλα spp        απουσία στα 25 γρ. δείγµατος 
 Ζύµες – Μύκητες        απουσία στο 1 γρ. δείγµατος 
 ΟΜΧ          µέχρι 104 ανά γρ. δείγµατος 

5.2 Χηµικές 

 Υγρασία κατά µέγιστο              22% 
 Λίπος κατ ελάχιστο              15% 
 Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών         αρνητική 
 Σορβικό οξύ και τα άλατά του (Ε200, Ε201, Ε202, Ε203)      0,1% 
(κατά µέγιστο στο τελικό προϊόν, το καθένα µόνο του ή σε µείγµα µεταξύ τους) 
 Προπιονικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263)      0,3% 
(κατά µέγιστο στο τελικό προϊόν,το καθένα µόνο του ή σε µείγµα µεταξύ τους) 
 Οξικό οξύ και τα άλατά του(Ε260, Ε261, Ε262, Ε263)       0,3% 
(κατά µέγιστο στο τελικό προϊόν, το καθένα µόνο του ή σε µείγµα µεταξύ τους) 

Β – 2 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται µε ειδική ζύµη ζαχαροπλαστικής στην οποία ενθηκεύεται µε µορφή γεµίσµατος 
µια ποσότητα από ανάλογη µαρµελάδα. Σαν παρεµφερές προϊόν αναφέρεται η πάστα φλώρα και 
τα κέϊκ µε γέµισµα µαρµελάδα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο κατ ελάχιστο 80 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             40% 
 Μαργαρίνη                15% 
 Αυγά πλήρη                10% 
 Ζάχαρη                 15% 
 Συστατικά µαρµελάδας             15% 
 ∆ιογκωτικά – Αρτύµατα – Λοιπά             5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Ζύµη ζαχαροπλαστικής. Το προϊόν µετά τον κλιβανισµό ότι έχει οµογενή υφή, διατηρεί 
ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα οσµών από διογκωτικά, δεν είναι 
εύθρυπτο αλλά ούτε και ζυµώδους υφής. 

4.2 Μαρµελάδα. Είναι καλής ποιότητος και ανταποκρίνεται στο αντιστοίχως δηλούµενο είδος 
.Πληροί ∆ε όλους τους όρους και διατάξεις των άρθρων 131 και 132 του ΚΤΠ. 
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5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητα που δεν προβλέπεται 
από τον ΚΤΠ. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.3 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.4 Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε ηµεροµηνία λήξεως, την 
σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την 
επωνυµία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. 

5.5 Μεταφορά – συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 4.6) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ.. 5.1 και 5.2). 

Β – 3 ΝΤΟΝΑΤΣ 

1. Περιγραφή. 

Είναι αρτοσκεύασµα που παρασκευάζεται µε άλευρο ειδικού τύπου σε σχήµα και µέγεθος που 
ποικίλει Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισµένο µε σιρόπι ζάχαρης και να φέρει επικαλύψεις από 
κανέλλα, καραµέλα, ή άλλα σακχαροπαρασκευάσµατα. Η αρτοµάζα είναι σπογγώδους υφής, 
οµογενής, µε ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεµάχιο κατ ελάχιστο 60 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί 
κλιβανισµό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Άλευρο ειδικού τύπου             60% 
 Γάλα πλήρες               17% 
 Ζάχαρη                9% 
 Βούτυρο                5% 
 Αυγά πλήρη               5% 
 ∆ιογκωτικά υλικά              3,5% 
 Μαγειρικό άλας –αρτύµατα – λοιπά          0,5% 

4. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

4.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

4.2 Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν προβλέπονται 
από τον ΚΤΠ. 

4.3 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

4.4 Μεταφορά συσκευασία και διάθεση σε ατοµική ή οµαδική συσκευασία κατάλληλη για 
τρόφιµα απαγορευοµένης της διάθεσης του σε χύδην µορφή. 

5. Εργαστηριακές σταθερές. 

5.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1) 
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5.2 Χηµικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.2). 

Β – 4 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

1. Περιγραφή. 

Είναι αρτοσκεύασµα ειδικού τύπου που παρασκευάζεται από σφολιάτα και φέρεται στην 
κατανάλωση υπό αυστηρά καθορισµένο σχήµα. Φέρει γέµισµα που συνήθως είναι πραλίνα 
φουντουκιού ενώ υπάρχουν παραλλαγές µε γέµισµα µέλι , µαρµελάδα ή σακχαρόπηκτα. Σαν 
απλό αρτοσκεύασµα διατίθεται για την Παρασκευή σάντουϊτς ειδικού τύπου που συνήθως 
αναφέρονται σαν "σνακ κρουασάν". 

2. Βάρος. 

Βάρος κατά τεµάχιο 120 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί 
κλιβανισµό και που κατά την ζύγισή του βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Σφολιάτα                 75% 
 Γέµισµα πραλίνας φουντουκιού            25% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

 α. Συστατικά σφολιάτας. 

  Αλεύρι ζαχαροπλαστικής            47% 
  Φυτικά λίπη               15% 
  Βούτυρο γάλακτος                3% 
  Ζάχαρη                17% 
  Αυγά πλήρη                 6,5% 
  Μαγιά                   1% 
  Νερό                 10% 
  Αρτύµατα – Λοιπά                0,5% 

 β. Συστατικά πραλίνας φουντουκιού. 

  Κακάο                   7% 
  Ζάχαρη                48% 
  Πολτός φουντουκιού               7% 
  Φυτικά έλαια               27% 
  Γάλα σκόνη                 5% 
  Ορός γάλακτος                2,8% 
  Λεκιθίνη (Ε 322)                1% 
  Άµυλο αραβοσίτου               1% 
  Φυτικά αρώµατα – βανιλίνη             1,2% 

 γ. Υπ’ όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.2 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµίµησης πραλίνας, ή πραλίνας στην οποία 
απουσιάζουν τα συστατικά φουντουκιού, ή έχουν υποκατασταθεί από essence φουντουκιού. 

5.3 Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέµισµα από µαρµελάδα αυτή θα πρέπει να εναρµονίζεται 
µε τα άρθρα 131, 132, 134, 136, του ΚΤΠ. Η προστιθέµενη µαρµελάδα θα πρέπει να αποτελεί το 
20% της εκατοστιαίας σύνθεσης. 
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5.4 Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την ηµεροµηνία λήξεως, 
την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την 
επωνυµία και την διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήµανση θα γίνεται µε έκτυπους χαρακτήρες και 
όχι µε αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου super market. 

5.5 Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που η εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας τους 
φέρει εκτεταµένες επαλείψεις που προέρχονται από εκροή του γεµίσµατος. 

5.6 Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συµπιεσθεί και κακοποιηθεί λόγω κακής 
µεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας. 

5.7 Υπ’ όψιν η παρ. 4.6 του Β – 1 είδους που αναφέρεται στην χρησιµοποίηση 
συντηρητικών. 

5.8 Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 4.6) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1) 

6.2 Χηµικές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.2). 

6.3 Ιστολογικές. Αναζήτηση φυτικών ιστών καρπού φουντουκιού στην πραλίνα. 

Β – 5 ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ 

1. Περιγραφή. 

Αρτοσκεύασµα µε στρογγυλό ή ατρακτοειδές σχήµα που στην αρτοµάζα του περιέχονται 
σταφίδες. Η σταφίδα κατά κανόνα είναι µαύρη και περιέχεται σε ποσοστό 15%. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο 100 γρ. Κατ’ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοµάζα                 85% 
 Σταφίδα µαύρη                15% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτοµάζα. 

 Άλευρο ζαχαροπλαστικής ή ειδικού τύπου  
 Γάλα πλήρες  
 ∆ιογκωτικά υλικά, αρτύµατα  

Οι επί τοις % αναλογίες κατά την κρίση του προµηθευτού. 

4.2 Σταφίδα µαύρη προσφάτου εσοδείας. 

5. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.2 Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

5.3 Μεταφορά όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα (Α – 1 είδος) 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 
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Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1 και 5.2) 

Β – 6 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

1. Περιγραφή. 

Στην οµάδα µε το όνοµα διάφορα αρτοσκευάσµατα περιλαµβάνονται παρεµφερή προϊόντα που 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) άρθρο 114 διακρίνονται σε «απλά» 
αρτοσκευάσµατα όπως είναι: 

 α. Φρυγανιές 
 β. Κουλούρια και οι παραλλαγές τους. 
 γ. Μπισκότα αλµυρά ή γλυκά απλά ή µε γέµισµα. 
 δ. Παξιµάδια µερικής ή ολικής αλέσεως. 
 ε. ∆ιπυρίτης ή δίπυρα αρτοσκευάσµατα. 
 στ. Αρτίδια για σάντουϊτς και φραντζολάκια. 
 ζ. Λαγάνες και πίτες για σουβλάκι. 

Και σε « διάφορα αρτοσκευάσµατα» όπου περιλαµβάνονται τα εξής είδη. 

 α. Τσουρέκια. 

 β. Ντόνατς και οι παραλλαγές τους µε επικαλύψεις σοκολάτας ή άχνης ζάχαρης. 

 γ. Βουτήµατα. 

 δ. Εποχιακά αρτοσκευάσµατα ζαχαροπλαστικής. (Κουραµπιέδες, µελοµακάρονα, 
βασιλόπιτες, σκαλτσούνια, δίπλες κ.α) 

2. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να εναρµονίζονται πλήρως µε τις διατάξεις : 

 α. Του άρθρου 112 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις ΑΧΣ 3309/84 ΦΕΚ 116/6.3.85 
τευχ. Β΄ και των ΑΧΣ 885/72 ΦΕΚ 897/72 τευχ. Β΄. 

 β. Του άρθρου 113 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την ΑΧΣ 603/85 ΦΕΚ 751/12.12.85 
τευχ. Β΄. 

 γ. Του άρθρου 114 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την ΑΧΣ 3309/84 ΦΕΚ 116/6.3.85 
τευχ. Β΄. 

Τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων της οµάδας Β-6 όπου απαιτείται θα είναι κατάλληλα για 
τρόφιµα και θα είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22, και 24 του ΚΤΠ. 

3. Εργαστηριακές σταθερές. Όπως περιγράφονται στα είδη κέϊκ (Β – 1 παρ. 5.1 και 5.2) 

 

Γ – 1 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 

1. Περιγραφή. 

Γλύκισµα µε παραδοσιακό χαρακτήρα. Παρασκευάζεται µε φύλλο κρούστας οι στρώσεις της 
οποίας εναλλάσσονται µε στρώσεις από γέµισµα που περιέχει ξηρούς καρπούς και καρυκεύµατα. 
Το προϊόν διατίθεται εµβαπτισµένο σε σιρόπι ζάχαρης ή ζάχαρης – γλυκόζης µετά από 
κλιβανισµό. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
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 Συστατικά φύλλου κρούστας             37% 
 Συστατικά γεµίσµατος ξηρών καρπών          15% 
 Βούτυρο                   5% 
 Μαργαρίνη                   5% 
 Συστατικά σιροπιού              38% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Φύλλο κρούστας. Παρασκευάζεται από άλευρο σκληρού σίτου, έχει την απαραίτητη 
λεπτότητα, ευχάριστη οσµή και γεύση. 

4.2 Συστατικά γεµίσµατος ξηρών καρπών. Είναι µίγµα που παρασκευάζεται µε συνάλεση 
φρυγανιάς και ξηρών καρπών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εµπεριέχονται και 
καρυκεύµατα κανέλλα, γαρύφαλλο. 

 Ξηροί καρποί (καρυδόψιχα)            35% 
 Ξηροί καρποί (αµυγδαλόψιχα)            20% 
 Φρυγανιά                 44% 
 Αρτύµατα               0,5 – 1,0% 

4.3 Συστατικά σιροπιού 

 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 30% 

4.4 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φιστικιού στην Παρασκευή του µίγµατος των ξηρών 
καρπών στο γέµισµα. 

5.2 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση παραπροϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας για 
την Παρασκευή του γεµίσµατος. 

5.3 Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση κρεµορίου ως σταθεροποιητού για την παρασκευή των 
σιροπιών. 

5.4 Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται στην κατανάλωση σε οµαδική ή ατοµική συσκευασία 
πάντα όµως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εµβαπτισµένο ή διαποτισµένο µε την ανάλογη 
ποσότητα σιροπιού. Οµαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαµαρίνες καταλλήλου σχήµατος και 
µεγέθους. Ατοµική συσκευασία από σελλοφάνη ή άλλο υλικό κατάλληλο για τρόφιµα και 
εγκεκριµένο από τον ΚΤΠ. Επιπρόσθετα η ατοµική συσκευασία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη 
στεγανότητα και συνοχή. Η συσκευασία κατά τεµάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση µε την 
ηµεροµηνία λήξεως, την σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιµοποιουµένων βελτιωτικών ή 
συντηρητικών, την επωνυµία και διεύθυνση της βιοτεχνίας. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

 Ζύµες – Μύκητες         απουσία στο 1 γρ. δείγµατος. 
 ΟΜΧ          µέχρι 104 ανα γρ. δείγµατος. 

6.2 Χηµικές. 

 Βαθµοί Brix σιροπιού              65.BR 
 Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας          15% 
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Γ – 2 ΚΑΝΤΑΪΦΙ 

1. Περιγραφή. 

Είδος παρεµφερές µε τον µπακλαβά. ∆ιαφέρει ως προς το φύλλο κρούστας όπου εδώ 
αντικαθίσταται από "νήµα" κανταϊφιού, και ως προς την µορφοποίηση των τεµαχίων. Το γέµισµα 
διατηρεί την ίδια σύνθεση καθώς και το σιρόπι εµβαπτίσεως. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο, 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Συστατικά φύλλου κανταϊφιού            35% 
 Συστατικά γεµίσµατος              15% 
 Συστατικά σιροπιού              40% 
 Ολικά λιπαρά                10% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. Όπως περιγράφεται στον µπακλαβά (Γ – 1 παρ.4) 

4.1 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στον µπακλαβά (Γ – 1 παρ.5). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον µπακλαβά. 

6.2  Χηµικές. 

 Βαθµοί Brix σιροπιού             63.BR 

 Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας         10% 

Γ – 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ 

1. Περιγραφή. 

Είναι είδος που συνδυάζει τα γνωρίσµατα τόσο του µπακλαβά (παρουσία περιβλήµατος από 
φύλλο κρούστας) όσο και του κανταϊφιού (παρουσία νήµατος κανταϊφιού στο γέµισµα στο οποίο 
περιλαµβάνονται και ξηροί καρποί.) Φέρεται στην κατανάλωση εµβαπτισµένο σε σιρόπι γλυκόζης 
– ζάχαρης ή ζάχαρης. Το σχήµα του είναι συνήθως κυλινδρικό. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

Όπως περιγράφεται στον µπακλαβά (Γ – 1 παρ. 3) Η συµµετοχή του φύλου κρούστας σε σχέση 
µε το νήµα κανταϊφιού καλύπτει το 30%. 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. Όπως περιγράφεται στον µπακλαβά (Γ – 1 παρ. 4). 

4.1 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στον µπακλαβά (Γ – 1 παρ.5). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. Όπως περιγράφονται στον µπακλαβά. 

Γ – 4 ΡΑΒΑΝΙ  
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1. Περιγραφή. 

Πρόκειται για γλυκίσµατα ειδικού τύπου που παρασκευάζονται από ειδική ζύµη και φέρονται στην 
κατανάλωση διαποτισµένα µε σιρόπι. ∆ιαφέρουν ως προς την επιφάνεια (φλόγωµα ) και την 
συνεκτικότητα της ζύµης. Το σάµαλι σε αντίθεση µε το ραβανί έχει σκληρό φλόγωµα έντονα 
καραµελοποιηµένο, και µάζα περισσότερο συνεκτική. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Σιµιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου       15% 
 Γάλα πλήρες                  5% 
 Αυγά                 15% 
 Σιρόπι                  65% 
 ∆ιογκώτικά υλικά – αρτύµατα – λοιπά            0,5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. (Συστατικά σιροπιού). 

 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  18% 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Όπως περιγράφονται στο είδος µπακλαβάς (Γ – 1 παρ.5) 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. Η ιδιάζουσα υποκίτρινη χροιά θα 
εξασφαλίζεται µόνον από την προσθήκη κρόκου αυγού και αλεύρου αραβοσίτου. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές . Όπως περιγράφονται στον µπακλαβά (Γ – 1 παρ .6.1) 

6.2 Χηµικές. 

 Βαθµοί Brix σιροπιού            55 - 65.BR 
 Ανίχνευση τεχνητής χρώσης          αρνητική 

Γ – 5 ΣΑΜΑΛΙ 

1. Περιγραφή. 

Πρόκειται για γλύκισµα που είναι παρεµφερές µε το προηγούµενο µε µικρές µόνον διαφορές που 
εστιάζονται στο φλόγωµα (κρούστα) όπου είναι έντονα καραµελοποιηµένη και συνεκτική, και στο 
ότι το σάµαλι στην σύνθεσή του δεν περιέχει αυγά. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο εµβαπτισµένο σε σιρόπι κατ΄ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Σιµιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής ειδικού τύπου       25% 
 Γάλα πλήρες                  5% 
 Ζάχαρη                   5% 
 Σιρόπι                  65% 
 ∆ιογκωτικά υλικά – αρτύµατα – λοιπά            0.5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού). 
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 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  18% 

Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. Όπως περιγράφονται στο είδος µπακλαβάς και ραβανί. 

Εργαστηριακές σταθερές. 

Μικροβιολογικές και χηµικές όπως περιγράφονται στον µπακλαβά και το ραβανί αντίστοιχα. 

Γ – 6 ΓΑΛΑΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται µε φύλλο κρούστας και κρέµα ειδικής σύνθεσης που τοποθετείται κατά στρώσεις 
στο φύλο κρούστας. Συνήθης είναι η τοποθέτηση της κρέµας σε ενιαία µορφή στο κέντρο. Το 
φύλο κρούστας είναι έντονα διαποτισµένο µε σιρόπι. Παραλλαγές του είδους αποτελούν τα 
γλυκίσµατα "κορνέ" όπου το φύλο κρούστας είναι σφολιάτα µορφοποιηµένη σε χωνάκι και το 
γέµισµα είναι κρέµα σαντιγί, το "τρίγωνο" µε γέµισµα κρέµα και το "εκλέρ" µε την ίδια κρέµα όπως 
το τρίγωνο. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο κατ' ελάχιστο 95 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Φύλλο κρούστας               25% 
 Γάλα πλήρες                30% 
 Αυγά                  10% 
 Σιρόπι                  30% 
 Σιµιγδάλι                   5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Συστατικά σιροπιού 

 Ζάχαρη                 70% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  18% 
 Σταθεροποιητές 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Το σιρόπι εµβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 65 – 70 . Brix κατ' ελάχιστο. 

5.2 Λοιπές λεπτοµέρειες της παρ. 5 όπως περιγράφονται στο είδος "µπακλαβάς". 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

Όπως περιγράφονται στο είδος "Ραβανί" και '' Σάµαλι'' (Γ – 4 παρ. 6.1 και 6.2) 

Γ – 7 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ 

1. Περιγραφή. 

Παραδοσιακός τύπος γλυκίσµατος µε χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήµα µε στρογγυλεµένα άκρα. 
Παρασκευάζεται µε ειδικού τύπου ζύµη η οποία µορφοποιείται σε σχήµα και µέγεθος και στην 
συνέχεια υφίσταται ''βρασµό'' µέσα σε λάδι ( συνήθως ηλιέλαιο). ∆ιατίθεται µετά από έντονο 
διαποτισµό µε σιρόπι. 
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2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο κατ' ελάχιστο 90 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             60% 
 Αυγά πλήρη                40% 
 Αρτύµατα – λοιπά 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Συστατικά σιροπιού. 

 Ζάχαρη                 35% 
 Γλυκόζη                 12% 
 Νερό                  53% 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Το σιρόπι εµβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 32 – 35. Brix κατ ελάχιστο. 

5.2 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 

5.3 Η θερµική επεξεργασία του προϊόντος γίνεται µε ηλιέλαιο προσφάτου παραγωγής. 

5.4 Απαγορεύεται η διάθεση τεµαχίων που είναι εύθρυπτα. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στο είδος ''µπακλαβάς''.(Γ – 1 παρ. 6.1). 

6.2 Χηµικές. Βαθµοί Brix σιροπιού 32 – 35.BR. 

 

∆ – 1 ΠΑΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣ ή ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται µε αλλεπάλληλες στρώσεις από παντεσπάνι και κρέµα ζαχαροπλαστικής σε 
ποσοστά και τρόπους που ποικίλουν. Το παντεσπάνι είναι συνήθως ελαφρά διαποτισµένο µε 
σιρόπι ζάχαρης. Υπάρχουν παραλλαγές όπου τα κρεµοειδή συστατικά αντικαθίστανται από 
σοκολάτα ή κρέµα κακάο. ∆ύνανται να φέρουν φρούτα καραµελοποιηµένα ή σακχαρόπηκτα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο κατ' ελάχιστο 80 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασµα (παντεσπάνι)            30% 
 Κρεµοειδή συστατικά              65% 
 Σιρόπι                    5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Αρτοσκεύασµα 

 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             35% 
 Αυγά                  34% 
 Ζάχαρη                 30% 
 ∆ιογκωτικά – αρτύµατα               1% 
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4.2 Κρεµοειδή συστατικά 

 Αλεύρι ζαχαροπλαστικής             25% 
 Αυγά                  30% 
 Γάλα πλήρες                30% 
 Άµυλο τροποποιηµένο               3% 
 Ζάχαρη                 12% 

4.3 Κρέµα σοκολάτας – επικάλυψη σοκολάτας. 

Παρασκευάζεται από κακάο και θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στα 
άρθρα 55, 56, και 57 του ΚΤΠ. 

4.4 Κρέµα σαντιγί. Συνήθως είναι έτοιµη πρώτη ύλη ζαχαροπλαστικής. 

4.5 Υπ' όψιν η παρ. 5 του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις. 

5.1 Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος ή η χρησιµοποίηση υλικών τεχνητώς 
κεχρωσµένων ( σακχαρόπηκτα, φρούτα, γλυκά του κουταλιού). 

5.2 Τα σιρόπια διαποτισµού θα είναι αποκλειστικά σιρόπια ζαχαροπλαστικής. 

5.3 Τα χρησιµοποιούµενα γαλακτοκοµικά προϊόντα θα είναι υποχρεωτικά παστεριωµένα. 

5.4 Προϊόντα µε επικάλυψη σοκολάτας. Η επικάλυψη θα αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού 
βάρους του προϊόντος (για τεµάχιο 80 γρ. θα υπάρχει επικάλυψη 12 γρ. κατ' ελάχιστο). 

5.5 Μεταφορά – συσκευασία. Το προϊόν µεταφέρεται σε ειδικούς δίσκους από ανοξείδωτο 
υλικό µε την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς ρύπους. Η µεταφορά πραγµατοποιείται µε 
οχήµατα ψυγεία σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από +4.C. 

5.6 ∆ιάθεση του προϊόντος. Το προϊόν διατίθεται στους καταναλωτές από ψυγειοπροθήκες 
που εξασφαλίζουν προστασία από εξωτερικούς ρύπους και θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από 
+4.C. 

H παρουσία θερµοµέτρου σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο της ψυγειοπροθήκης είναι 
υποχρεωτική. 

5.7 Υλικά παραθέσεως. Το προϊόν σερβίρεται από τις ψυγειοπροθήκες στον καταναλωτή µε 
την χρήση ειδικής και αποκλειστικής λαβίδας και τοποθετείται σε δισκάριο (πιατάκι) µιας χρήσης 
από υλικό που φέρει έκτυπη σήµανση έγκρισης και ειδικό σήµα καταλληλότητας για τρόφιµα. Το 
δισκάριο συνοδεύεται από κουταλάκι ή πιρουνάκι αναλόγου υλικού. 

5.8 Τα υλικά παραθέσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5.9 Απαγορεύεται η παράθεση του προϊόντος µε χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή 
χωρίς κουταλάκι – πιρουνάκι. 

5.10 Προϊόντα που παράγονται µε κέλυφος – συσκευασία αλουµινόχαρτου δύνανται να 
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. 

 Σαλµονέλα spp        απουσία στα 25 γρ δείγµατος. 
 Σταφυλόκοκκος παθογόνος      µέχρι 102 ανά γρ δείγµατος 
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 Κολοβακτηριδιόµορφα      µέχρι 103 ανά γρ δείγµατος 
 ΟΜΧ          µέχρι 5χ104 ανά γρ. δείγµατος 
 Ε. coli           µέχρι 102 ανά γρ. δείγµατος 

6.2 Χηµικές. 

 Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών       αρνητική. 
 Βαθµοί Brix σιροπιού          60.BR 
 Γαλακτοµατοποιητές – πηκτωµατογόνα      1% κατά µέγιστο. 

Επί των συστατικών σοκολάτας. 

Αριθµός βουτυροδιαθλασιµέτρου 40.C           46 - 48 
Τέφρα                  1- 2% 
Αριθµός ιωδίου κατά Wijs              34 –42 
Αριθµός σαπωνοποίησης              192 – 202 

Σηµείωση: 

Οι αποµιµήσεις σοκολάτας χαρακτηρίζονται από αυξηµένο ποσοστό τέφρας που φθάνει συχνά το 
4% καθώς και από χαµηλό αριθµό ιωδίου που κυµαίνεται στο 10 – 12. 

∆ – 2 EΚΛΕΡ 

1. Περιγραφή 

Παρασκευάζεται µε ενθήκευση κρεµοειδών συστατικών σε ειδικά διασκευασµένο αρτοσκεύασµα 
ζαχαροπλαστικής. Έχει χαρακτηριστικό σχήµα και φέρει επικάλυψη από σακχαροπαρασκεύασµα 
που παρασκευάζεται µε βάση το κακάο (γλάσσο). Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισµένο µε 
σιρόπι. Παραλλαγή του ανωτέρω αποτελεί το είδος Σού καραµελέ όπου η επικάλυψη 
αντικαθίσταται από διαφανή καραµέλα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασµα                40% 
 Κρεµοειδή συστατικά              40% 
 Σακχαροπαρασκεύασµα µε βάση κακάο          15% 
 Σιρόπι                   5% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών 

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 4.1 4.2 4.3 και 4.4) 

5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 και 5.9). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 6.1) 

6.2 Χηµικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα. 

∆ – 3 ΚΩΚ 

1. Περιγραφή. 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Ε - 36 

 

Παρασκευάζεται µε δύο κυκλικά, φακοειδούς σχήµατος τεµάχια άρτου ζαχαροπλαστικής 
(παντεσπάνι) µεταξύ των οποίων παρεµβάλλεται µια στρώση από κρέµα. Φέρει επικάλυψη 
σακχαροπαρασκευάσµατος που έχει σαν βάση το κακάο (γλάσσο). Το αρτοσκεύασµα είναι 
ελαφρά διαποτισµένο µε σιρόπι και είναι αρωµατισµένο ανάλογα. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασµα (παντεσπάνι)            40% 
 Κρεµοειδή συστατικά              35% 
 Σακχαροπαρασκεύασµα µε βάση το κακάο         15% 
 Σιρόπι                  10% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

4.1 Άρτος ζαχαροπλαστικής (αρτοσκεύασµα) 

 Άλευρο ζαχαροπλαστικής             35% 
 Ζάχαρη                 34% 
 Αυγά πλήρη                25% 
 Σιρόπι                    5% 
 Αρτύµατα και διογκωτικά               1% 

4.2 Κρεµοειδή συστατικά. 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 4.2) 

4.3 Σακχαροπαρασκεύασµα µε βάση το κακάο. Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέµα. 

4.4 Υπ΄όψιν η παρ. 5. Α – 1 που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις. 

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 και 5.8). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ 6.1). 

6.2 Χηµικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 6.2). 

∆ – 4 ΜΙΛΦΕΪΓ 

1. Περιγραφή. 

Παρασκευάζεται από στρώσεις ειδικού τύπου φύλλο σφολιάτας που εναλλάσσεται από στρώσεις 
κρέµας ζαχαροπλαστικής. Το φύλλο σφολιάτας έχει υποστεί ελαφρά φρύξη, ενώ η κρέµα που 
χρησιµοποιείται είναι πάντοτε λευκή. Φέρει επίπαση από άχνη ζάχαρη. 

2. Βάρος. Βάρος κατά τεµάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Φύλλο σφολιάτας ειδικού τύπου       50% 
 Κρεµοειδή συστατικά          40% 
 Υλικά επίπασης (άχνη ζάχαρη)        10% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών 
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4.1 Φύλλο σφολιάτας. Όπως περιγράφεται στο Γ – 1 παρ. 4.1 

4.2 Κρέµα ζάχαρης. Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ.4.2) 

4.3 Υπ΄όψιν η παρ. 5. του Α – 1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ.5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 και 5.8). 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (∆ – 1 παρ. 6.1). 

Χηµικές. Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα. (∆ – 1 παρ.6.2). 

∆ – 5 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 

1. Περιγραφή. 

Πρόκειται για γλύκισµα µε έντονη παρουσία κρεµοειδών συστατικών που έχουν σαν βάση την 
κρέµα σαντιγί. Υπάρχουν παραλλαγές µε σοκολάτα και άλλες όπου η σοκολάτα προστίθεται µε 
µορφή κρούστας ή επικάλυψης. Γαρνίρεται µε σακχαρόπηκτα και σερβίρεται πάντοτε µέσα σε 
κύπελλο ή κεσεδάκι. Η συσκευασία του όταν δεν είναι γυάλινη είναι από κρυσταλλική κυτταρίνη η 
ανάλογη πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιµα. Είναι είδος που ταυτίζεται µε τα είδη πάστας. 

2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 110 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Αρτοσκεύασµα (παντεσπάνι)           25 – 30% 
 Κρεµοειδή συστατικά            60 – 65% 
 Σιρόπι – σακχαρόπηκτα – λοιπά         5 – 15% 

4. Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 

Όπως περιγράφεται στην πάστα κρέµα (Ε – 1 παρ. 4.1, 4.2, 4.3, και 4.4) 

Υπ όψιν η παράγραφος 4.4 του Α –1 είδους που αναφέρεται στην σύνθεση. 

5. Ειδικοί όροι - απαγορεύσεις 

Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (Ε –1 παρ. 5.1, 5.2, 5.3, και 5.4). 

5.1 Το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανές κύπελλο από κρυσταλλική κυτταρίνη ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για την συσκευασία τροφίµων που φέρει σταθερό κάλυµµα από το ίδιο υλικό. 

5.2 Επί της συσκευασίας αναγράφεται υποχρεωτικά η ηµεροµηνία παραγωγής. 

5.3 Η µεταφορά και διάθεση του προϊόντος γίνεται υπό ψύξη σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη 
από +40 C. 

6. Εργαστηριακές σταθερές. 

6.1 Μικροβιολογικές. ¨Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (Ε –1 παρ. 6.1). 

6.2 Χηµικές. ¨Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέµα (Ε – 1 παρ. 6.2). 
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ - ΨΗΤΑ ΦΑΓΗΤΑ 

7. Όλες οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι φρέσκες και κορυφαίας ποιότητας και να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, στις διατάξεις του κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών  και στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό ΕΚ 
852/2004 για τα µικροβιολογικά όρια στα τρόφιµα, το  Φ.Ε.Κ. 2161/17 τ. Β’ µε τίτλο «Υγειονοµική 
∆ιάταξη - Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων/ποτών και 
άλλες διατάξεις», τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 15 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα 
που διατηρούνται µε βάση τη θερµική τους επεξεργασία και τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 
(έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε ψύξη ή κατάψυξη. 

7.1 Όλα τα τρόφιµα (Μαγειρευτά- Ψητά) που προσφέρονται πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τον Αγορανοµικό Κώδικα, το  Φ.Ε.Κ. 2161/17 τ. Β’ µε τίτλο 
«Υγειονοµική ∆ιάταξη - Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίµων/ποτών και άλλες διατάξεις», τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τον Οδηγό 
Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 15 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται µε βάση τη 
θερµική τους επεξεργασία. 

7.2 Η αποθήκευση και µεταφορά των πρώτων υλών να εκτελείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε 
ψύξη ή κατάψυξη. 

7.2 Όλα τα φαγητά να παρασκευάζονται µε ελαιόλαδο.  

7.3 Να εκτελείται αλλαγή του ελαιολάδου της φριτέζας έπειτα από κάθε τρία τηγανίσµατα και 
κατόπιν αυτού να απορρίπτεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (κατάλληλοι λιποσυλλέκτες). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

(όπου απαιτείται) 

Ε1. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ Μεσαίου µεγέθους 8 µερίδων. 

1. Περιγραφή. Πίτσα Οικογενειακή Σπέσιαλ κατεψυγµένη 

2. Βάρος. Βάρος κατά συσκευασία και κατ΄ ελάχιστο 460 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Τυρί τύπου ένταµ  25% 
 Ζαµπόν    10% 
 Μπέικον    10% 
 Μανιτάρια   5% 
 Πιπεριά    5% 
 Ζύµη     45% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύµφωνα µε τον ΚΠΤ, τον Αγορανοµικό Κώδικα, τις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 
2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε ψύξη ή κατάψυξη και στον Οδηγό Υγιεινής του 
ΕΦΕΤ Νο 15 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται µε βάση τη θερµική τους 
επεξεργασία. Απαιτείται η αναγραφή των αλλεργιογόνων στη συσκευασία σύµφωνα µε τον ΕΚ 
1169/2011. 

 

Ε2. Μακαρόνια µε Κιµά µε/χωρίς Τυρί Τριµµένο  

1. Περιγραφή. Μακαρόνια µε Κιµά µε/χωρίς Τυρί Τριµµένο 
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2. Βάρος. Βάρος κατά µερίδα και κατ΄ ελάχιστο 350 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Μακαρόνια Νο 7   50% 
 Μοσχαρίσιος κιµάς  25% 
 ∆ιάφορα καρυκεύµατα  10% 
 Ελαιόλαδο      5% 
 Κεφαλοτύρι      10% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύµφωνα µε τον ΚΠΤ, τον Αγορανοµικό Κώδικα  και τις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, και τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 
2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε ψύξη ή κατάψυξη και στον  Οδηγό Υγιεινής 
του ΕΦΕΤ Νο 15 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται µε βάση τη θερµική 
τους επεξεργασία. Απαιτείται η αναφορά ύπαρξης πιθανών αλλεργιογόνων στο τελικό γεύµα 
(καρυκεύµατα- γλουτένη κτλ) σύµφωνα µε τον ΕΚ 1169/2011. 

 

Ε3. Καρµπονάρα µε/χωρίς Τυρί Τριµµένο 

1. Περιγραφή. Καρµπονάρα µε/χωρίς Τυρί Τριµµένο 

2. Βάρος. Βάρος κατά µερίδα και κατ΄ ελάχιστο 340 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 7 ή πέννες ή ριγκατόνι     50% 
 Κρέµα γάλακτος            20% 
 Μπέικον             10%  
 ∆ιάφορα καρυκεύµατα             5% 
 Ελαιόλαδο                 5% 
 Κεφαλοτύρι               10% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύµφωνα µε τον ΚΠΤ, τον Αγορανοµικό Κώδικα , τις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 
2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε ψύξη ή κατάψυξη και στον Οδηγό Υγιεινής του 
ΕΦΕΤ Νο 15 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται µε βάση τη θερµική τους 
επεξεργασία. Απαιτείται η αναφορά ύπαρξης πιθανών αλλεργιογόνων στο τελικό γεύµα 
(καρυκεύµατα, γλουτένη κτλ) σύµφωνα µε τον ΕΚ 1169/2011. 

 

Ε4. Μακαρόνια µε Σάλτσα Κόκκινη µε/χωρίς Τυρί Τριµµένο 

1. Περιγραφή. Μακαρόνια µε Σάλτσα Κόκκινη µε/χωρίς Τυρί Τριµµένο 

2. Βάρος. Βάρος κατά µερίδα και κατ΄ ελάχιστο 320 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 

 Μακαρόνια Νο 7            50% 
 Τοµάτα φρέσκια            20% 
 Πιπεριά φρέσκια           10%  
 ∆ιάφορα καρυκεύµατα             5% 
 Ελαιόλαδο                 5% 
 Κεφαλοτύρι               10% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύµφωνα µε τον ΚΠΤ, τον Αγορανοµικό Κώδικα, τις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 
2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε ψύξη ή κατάψυξη και στον Οδηγό Υγιεινής του 
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ΕΦΕΤ Νο 15 (έκδοση 2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται µε βάση τη θερµική τους 
επεξεργασία. Απαιτείται η αναφορά ύπαρξης πιθανών αλλεργιογόνων στο τελικό γεύµα 
(καρυκεύµατα, γλουτένη κτλ) σύµφωνα µε τον ΕΚ 1169/2011. 

 

Ε5. Σαλάτα Χωριάτικη Οικογενειακή 

1. Περιγραφή. Σαλάτα Χωριάτικη Οικογενειακή 

2. Βάρος. Βάρος κατά µερίδα και κατ΄ ελάχιστο 450 γρ. 

3. Εκατοστιαία σύνθεση. 
 Τοµάτα φρέσκια            50% 
 Αγγούρι φρέσκο           20%  
 Πιπεριά φρέσκια           10%  
 ∆ιάφορα καρυκεύµατα  (πχ κάπαρη)         5% 
 Ελαιόλαδο               10% 
 Ελιές                  5% 

4. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις σύµφωνα µε τον ΚΠΤ, τον Αγορανοµικό Κώδικα, τις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, και τα οριζόµενα στον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 
2004) που αφορά σε τρόφιµα που διατηρούνται σε ψύξη ή κατάψυξη. Απαιτείται η αναφορά 
ύπαρξης πιθανών αλλεργιογόνων στο τελικό γεύµα (καρυκεύµατα, γλουτένη κλπ) σύµφωνα µε 
τον ΕΚ 1169/2011. 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       17 Φεβ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ 
Φ.604/29/281619/Σ.286 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Στην Αθήνα σήµερα τη(ν) ..����/�../2021, οι υπογράφοντες: 

   -από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ 
��������� ����������., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την 
ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν Α∆ Φ. 
604/29/�Σ��./���/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Α∆ΑΜ:������������) 
κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και  

   - από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ������., (Αριθµός 
ΕΜΠΑ:�������)51που εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την 
����������.. και µε αριθµό ταυτότητας �����, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από �����. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 

  α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΝΝΑ 

  β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

  γ. Φορέας Παρακολούθησης: Με µέριµνα ΝΝΑ 

 

 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  3.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτόν µε τη 
παρούσα, την επαγγελµατική µίσθωση του Κυλικείου του ΝΝΑ, σύµφωνα µε τη 
∆ιακήρυξη 07/2021/ΓΕΝ/Ε2 και την κατακυρωτική απόφαση µε αριθµό Α∆ Φ. 
604/29/�Σ��./���/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Α∆ΑΜ:������������)  ����.. 

  3.2 Η οριστική προσφερόµενη τιµή καθορίζεται ως ακολούθως: 

Α/Α Περιγραφή Τελική Τιµή Πώλησης 

1   

                                                      
51
 Εφόσον έχει δηλωθεί στην προσφορά 
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2   

 

  3.3 Η διάρκεια της Σύµβασης λήγει την ��/�/��. 

 

 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

  4.1 Το µηνιαίο µίσθωµα της παρούσας ανέρχεται σε 4.500,00 ευρώ και 
είναι το καθαρό ποσό που θα καταβάλλεται στο Ταµείο Ειδικών ∆ιαχειρίσεων του 
ΝΝΑ εντός του πρώτου πενθηµέρου του µήνα. 

  4.2 Το µίσθωµα παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος 
της παρούσας. 

 

 5. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΝΝΑ), ∆εινοκράτους 70, Αθήνα  

 

 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

  6.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στη ∆ιακήρυξη 
07/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

  6.2 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε την εγκεκριµένη 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής και κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης και ισχύος τουλάχιστον είκοσι έξι (26) 
µηνών. 

 

 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

  6.1 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

  6.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά σχόλια / απόψεις του 
στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή 
εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος. 

 

 7. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 
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αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16. 

 

 8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

  8.1 Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του 
µε αριθµό 07/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω 
∆ιαγωνισµό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω 
προµήθειας (όπως ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες 
των Ε.∆., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16). 

  8.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

  8.3 Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα. 

  8.4 Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 

  8.5 Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν 
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 

 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  9.1 Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε αυτό. 

  9.2 Η Σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο 
µερών της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα 
από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας). 

  9.3 Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται 
τροποποίηση της Σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που 
προκαλείται βλάβη στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ). 

 

 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  10.1 Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να 
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται 
σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

  10.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός 
όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

  10.3 Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η 
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 





 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
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 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 

 

 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  12.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τον 
ν.4412/16 και από το τεύχος της µε αριθµό 07/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ διακήρυξης. 

  12.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16. 

 

 13. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  13.1 Ενεργοποίηση Σύµβασης: Με την υπογραφή της παρούσας και από τα 
δύο µέρη. 

  13.2 Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

  13.3 Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 

  13.4 Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική 
γλώσσα. 

  13.5 Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, 
ηµερολογιακά, υπογραφής. 

  13.6 Οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της παρούσας. 

 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

   

 

     Πλωτάρχης (Ο) Παναγιώτης Μαρµάρου ΠΝ 

            Τµηµατάρχης Ε2-ΙΙ 

 




		2021-02-17T10:31:44+0200


		pki@mil.gr
	2021-02-17T10:33:08+0200
	Athens/Holargos
	Document Validity




