
ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Δ/ΚΟΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ  

ΠΙΕΙΑ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑΟ, 

ΝΑΖΔΓΖΑΟ & ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ 

ΔΕΙΜΟ: Υενζμκήζμο 

ΠΖΠΘΜΟ: Τπενεζίεξ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ 

ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & ημο Ιμοζηθμφ πμιείμο 

Κ. Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2020-

2021.              

ΑΞ. ΙΓΘΓΠΕΟ: 19 /2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι Γ Θ Γ Σ Ε 
 ΑΚΟΖΗΣΟ ΔΖΓΘΚΕ ΕΘΓΗΣΡΟΚΖΗΟ  

ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ Κ.4412/2016 

 

Υπηρεζίες ζίηιζης ηωμ μαθηηώμ ηοσ Καλλιηετμικού & ηοσ Μοσζικού 

Στολείοσ Ν. Ηρακλείοσ για ηη ζτολική περίοδο 2020-2021. 

 

 

 

Ννμτπμιμγηζμμφ: 411.512,10 ζε ΓΡΞΩ 

 

 
      Σεπηέμβριος, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 

ΚΟΙΟ ΕΡΑΗΘΓΖΟΤ 

ΔΕΙΟ ΥΓΡΟΚΕΟΤ 

Δ/ΚΕ ΔΖΟΖΗΕΣΖΗΩΚ ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

ΣΙΕΙΑ ΗΟΖΚΩΚΖΗΕ 
ΠΡΟΣΑΖΑ,ΠΑΖΔΓΖΑ & 
ΠΟΘΖΣΖΙΟΤ 

 

 

 ΔΕΙΜΟ: ενζμκήζμο  

ΠΖΠΘΜΟ: Ρπενεζίεξ ζίηηζεξ ηςκ 
μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & 
ημο Ιμοζηθμφ Οπμιείμο Κ. 
Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή 
πενίμδμ 2020-2021. 
 

Ννμτπμιμγηζμυξ: 411.512,10 € 

νεμαημδυηεζε: Έζμδα 

 

                              

Σ Γ Υ Κ Ζ Η Ε    Γ Η Θ Γ  Ε 
 
Έγγναθμ Δήμμο/Φμνέα: Δήμμξ Υενζμκήζμο 

Σίηιμξ: Τπενεζίεξ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ ημο 
Ηαιιηηεπκηθμφ & ημο Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. 
Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2020-2021  

Ηςδ. Πνμτπ/ζμμφ: Η.Α. 70.6481.0001 

CPV: 55523100-3 «Τπενεζίεξ ζπμιηθχκ γεομάηςκ» 

 

Πενηγναθή:  

Ε πανμφζα μειέηε αθμνά ηηξ οπενεζίεξ ζπμιηθχκ γεομάηςκ εκδεηθηηθά ζε 320 
μαζεηέξ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο θαη 290 μαζεηέξ ημο Ιμοζηθμφ ζπμιείμο 
Κ. Εναθιείμο θαηά ηηξ εμένεξ πμο αοηυ ιεηημονγεί γηα ημ δηάζηεμα επηέμβνημξ 2020 ή 
μεηά ηε ιήλε ηεξ οπάνπμοζαξ με ανηζμυ ΑΔΑΙ 19SYMV00593995 ζφμβαζεξ – έςξ 
ηέιμξ ζπμιηθμφ έημοξ Ιάσμξ 2021 (150 εμένεξ) αθαηνεμέκςκ ανγηχκ, εμνηχκ, ελεηάζεςκ. 
Μ ανηζμυξ ηςκ μαζεηχκ οπμιμγίζηεθε ζφμθςκα με ηα απμιμγηζηηθά ζημηπεία ηςκ εκ ιυγς 
ζπμιείςκ πμο ειήθζεζακ βάζεη ηεξ πνμεγμφμεκεξ ζφμβαζεξ.   

Οε πενίπηςζε πμο δεκ ζομπιενςζεί μ ανηζμυξ ηςκ 150 εμενχκ μέπνη θαη ηε ιήλε ημο 
παναπάκς πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ, δφκαηαη κα μεηαθενζεί ημ οπυιμηπμ θαη ζηεκ έκανλε ηεξ 
ζπμιηθήξ πενηυδμο 2021, δειαδή ημοξ μήκεξ Οεπηέμβνημ, Μθηχβνημ θαη Κμέμβνημ έημοξ 
2021 με ηεκ πνμτπυζεζε κα μεκ μεηαβιεζεί ημ ζομβαηηθυ πμζυ θαη ηεκ φπανλε ζπεηηθήξ 
εγθεθνημέκεξ πίζηςζεξ.  

Πμ μεκμφ ζα πενηιαμβάκεη θαζεμενηκά θονίςξ πηάημ, ζαιάηα θνμφημ, θέηα, γιοθυ, 
ρςμί θαη κενυ γηα υιμοξ ημοξ μαζεηέξ πμο έπμοκ δηθαίςμα ζίηηζεξ. 

Πμ απαηημφμεκμ πμζυ ακένπεηαη ζηηξ 411.512,10 εονχ θαη ζα βανφκεη ημκ 
πνμτπμιμγηζμυ ηςκ εηχκ 2020 θαη 2021 θαη ζα θαιοθζεί απυ πνεμαημδμημφμεκμοξ πυνμοξ 
ημο οπμονγείμο Γζςηενηθχκ.  

Οημκ πνμτπμιμγηζμυ έημοξ 2020 ημο Δήμμο οπάνπεη ε απαηημφμεκε πίζηςζε γηα ηηξ 
πανμφζεξ οπενεζίεξ ζημκ Η.Α. 70.6481.0001.Πμ πμζυ πμο ζα απαηηεζεί κα δεζμεοηεί γηα 
ημ έημξ 2020 ακένπεηαη ζε 40.000,00 €. 

Οημκ πνμτπμιμγηζμυ έημοξ 2021, ζα πνμβιεθζεί ζπεηηθή πίζηςζε 371.512,10 € 
γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ οπενεζηχκ ςξ ζοκεπηδυμεκεξ.  
 

   

   

   

   

   



ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 

ΚΟΙΟ ΕΡΑΗΘΓΖΟΤ 

ΔΕΙΟ ΥΓΡΟΚΕΟΤ 

Δ/ΚΕ ΔΖΟΖΗΕΣΖΗΩΚ ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

ΣΙΕΙΑ ΗΟΖΚΩΚΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ, 

ΠΑΖΔΓΖΑ & ΠΟΘΖΣΖΙΟΤ  

     ΔΕΙΜΟ: ενζμκήζμο  
ΠΖΠΘΜΟ: Τπενεζίεξ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ 
ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & ημο Ιμοζηθμφ 
πμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή 
πενίμδμ 2020-2021 

         

ΓΓΚΖΗΕ & ΓΖΔΖΗΕ ΤΓΓΡΑΦΕ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΚ 
 

Άνζνμ 1μ 

Ακηηθείμεκμ 

Ε ζογγναθή αοηή αθμνά ζηηξ «Τπενεζίεξ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & 
ημο Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2020-2021» θαη 
θαζμνίδεη ημκ ηνυπμ εθηέιεζεξ ηεξ.  
 

Ιε ημκ πανυκηα δηαγςκηζμυ ζα γίκεη ε επηιμγή ακάδμπμο, με ακμηπηυ δηεζκή ειεθηνμκηθυ 
δηαγςκηζμυ, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα πνμζθμνά απυ μηθμκμμηθή 
άπμρε πνμζθμνά απμθιεηζηηθά βάζεη ηημήξ γηα οπενεζίεξ ζπμιηθχκ γεομάηςκ γηα ημοξ 610 
μαζεηέξ (εκδεηθηηθυξ ανηζμυξ) ημο Ηαιιηηεπκηθμφ θαη ημο Ιμοζηθμφ ζπμιείμο Κμμμφ 
Εναθιείμο. 

 

Άνζνμ 2μ 

Δηαηάλεηξ πμο ηζπφμοκ 

 Ε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ θαη ε εθηέιεζε ηςκ οπενεζηχκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ 
γίκμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ: 

 
 Πμκ Κ. 4412/2016 υπςξ ηζπφεη 

 Πεκ οπ’ανηζμ. 136/2017 απυθαζε ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ πενί ηεξ δηαδηθαζίαξ ημο άνζνμο 2 

παν. 2 πεν. γ’ οπμπεν. δδ’ ημο Κ. 4013/2011 υπςξ ηζπφεη 

 Πμκ Κ. 3463/2006 (Η.Δ.Η.) 

 Πμκ Κ. 3852/2010  

 Πμκ Κ. 3886/2010  

 Πμκ Κ. 3548/2007 

 Πμκ Κ. 4152/2013 (παν. Δ) 

 Πμκ Ηακμκηζμυ Γ.Γ. 1336/2013 ηεξ Γπηηνμπήξ ηεξ 13εξ/12/2013 

 Πμ άνζνμ 48 ημο Κ. 4111/2013 (ΦΓΗ 18α/25-1-2013) με ημ μπμίμ θονχζεθε ημ άνζνμ 4 

ηεξ Ννάλεξ Κμμμζεηηθμφ Νενηεπμμέκμο (Ν.Κ.Ν.) ηεξ 12εξ/12/2012 (Φ.Γ.Η. 

240/Α/12-12-12) 

 Πμκ Κ. 2362/1995 

 Πμ Ν.Δ. 80/2016 

 Πμκ Κ. 4155/2013 «Γζκηθυ Οφζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη άιιεξ 

δηαηάλεηξ» 

 Πεκ Ρ.Α. Ν1/2390/2013 

 Πμκ Κ. 4205/2013 ( ΦΓΗ 242/Α/6-11-2013) « Ειεθηνμκηθή Γπηηήνεζε οπυδηθςκ …θαη 

άιιεξ δηαηάλεηξ», ( ανζν. 9 παν.4β) 

 Πεκ αν. Γ2/3732/20-09-1988 Η.Ρ.Α. ηςκ Ρπμονγχκ ΓΝΘ, ΓΟ & ΜΖΗ (ΦΓΗ 767/88 

ηΒ΄) «Δςνεάκ ζίηηζε Ιαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθχκ & Ιμοζηθχκ Γομκαζίςκ» 

 Πμ οπ΄ αν. 27130 / 10-10-2014 έγγναθμ ημο Ρπ. Γζ. πενί θάιορεξ ηεξ δαπάκεξ ζίηηζεξ 

μαζεηχκ μμοζηθχκ θαη θαιιηηεπκηθχκ ζπμιείςκ 



 Πεκ εγθφθιημ ημο ΡΝΓΟ με ανηζμ. Ννςη. ΔΖΔΑΔ /Φ.69/109/μηθ. 8000/16.03.2020 

(ΑΔΑ: ΩΠΟΜ46ΙΠΘ6-611) «Γπηπνυζζεηα επείγμκηα μέηνα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ 

ακάγθεξ πενημνηζμμφ ηεξ δηαζπμνάξ ημο θμνςκμσμφ» 

 Πμ άνζνμ 2, παν. 8 ηεξ απυ 14/03/2020 πνάλεξ Κμμμζεηηθμφ πενηεπμμέκμο 

«Ηαηεπείγμκηα μέηνα ακηημεηχπηζεξ ηεξ ακάγθεξ πενημνηζμμφ ηεξ δηαζπμνάξ ημο 

θμνςκμσμφCOVID-19» 

 Πμ άνζνμ 10, παν. 3β ηεξ απυ 11/03/2020 πνάλεξ Κμμμζεηηθμφ πενηεπμμέκμο 

«Ηαηεπείγμκηα μέηνα ακηημεηχπηζεξ ηςκ ανκεηηθχκ ζοκεπεηχκ ηεξ εμθάκηζεξ ημο 

θμνςκμσμφ COVID-19θαη ηεξ ακάγθεξ πενημνηζμμφ ηεξ δηάδμζεξ ημο». 

  

Άνζνμ 3μ 

ομβαηηθά ηεφπε 

 Πα ζημηπεία ηεξ ζφμβαζεξ πμο ζα πνμζανηεζμφκ ζε αοηή θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη:  

1. Ε δηαθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ 

2. H 19/2020 Ιειέηε ηεξ Δ/κζεξ Δημηθεηηθχκ Ρπενεζηχκ 

3. Μη εγθεθνημέκεξ Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ ηεξ μειέηεξ 

4. Ε πνμζθμνά ημο ακαδυπμο 

  

Άνζνμ 4μ 

Σνυπμξ εθηέιεζεξ 

Ε εθηέιεζε αοηχκ ηςκ οπενεζηχκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ ζα πναγμαημπμηεζεί με Ακμηθηυ 
Δηεζκή Ειεθηνμκηθυ Δηαγςκηζμυ με ημοξ Όνμοξ πμο ζα θαζμνίζεη ε Μηθμκμμηθή Γπηηνμπή  
ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 

Μ δηαγςκηζμυξ ζα πναγμαημπμηεζεί με πνήζε ηεξ πιαηθυνμαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ 
Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΓΟΕΔΕΟ) μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 
www.promitheus.gov.gr ημο ζοζηήμαημξ. 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ 
δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή 
εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ 
θάθειμ, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Κ. 4155/13 (ΦΓΗ/Α/29-5-2013), ζημ άνζνμ 11 ηεξ  
Ρ.Α. Ν1/2390/2013 (ΦΓΗ/Β/2677/21-10-2013) «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ 
ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)», 
ζημ Ν.Δ. 60/07  

 

ΔΖΑΔΖΗΠΡΑΗΜΟ ΠΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ :  

Ε Δηαδηθηοαθή πφιε  www.promitheus.gov.gr   ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΑΚΑΞΠΕΟΕΟ ΠΕΟ ΔΖΑΗΕΞΡΛΕΟ ΟΠΕ ΔΖΑΔΖΗΠΡΑΗΕ ΝΡΘΕ ΠΜΡ 
ΓΟΕΔΕΟ : ππ/ππ/πππ 

 

ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ  θαη χνα ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ :  

ππ/ππ/2020 θαη χνα ………………….. 

               

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα 
οπμβμιήξ πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα.  

Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο 
ζοζηήμαημξ βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με 
ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν.3 ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 4155/13 θαη ημ άνζνμ 6 ηεξ ΡΑ Ν1-
2390/2013 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ 
Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)».  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Άνζνμ 5μ 

1. Πνμτπμζέζεηξ γηα ηε δοκαηυηεηα ζομμεημπήξ ζημκ ειεθηνμκηθυ δηαγςκηζμυ. 

Γηα ηεκ ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα 
δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ πηζημπμηεμέκε ανπή πανμπήξ ρεθηαθήξ 
οπμγναθήξ θαη κα εγγναθμφκ  ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. - Δηαδηθηοαθή πφιε 
www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηεκ θαηςηένς δηαδηθαζία εγγναθήξ   

1.1  Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ,  αηημφκηαη, μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ ζοζηήμαημξ θαη απυ ημκ 
ζφκδεζμμ «Γγγναθείηε ςξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ», ηεκ εγγναθή ημοξ ζε αοηυ (πανέπμκηαξ 
ηηξ απαναίηεηεξ πιενμθμνίεξ θαη απμδεπυμεκμη ημοξ υνμοξ πνήζεξ ημο) 
ηαοημπμημφμεκμη ςξ ελήξ: 
 Όζμη απυ ημοξ ακςηένς δηαζέημοκ ειιεκηθυ Ανηζμυ Φμνμιμγηθμφ Ιεηνχμο (ΑΦΙ) 

ηαοημπμημφκηαη με πνήζε ηςκ δηαπηζηεοηενίςκ (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) 

πμο αοημί θαηέπμοκ απυ ημ ζφζηεμα TAXISNet ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ 

Νιενμθμνηαθχκ Οοζηεμάηςκ. Γθυζμκ γίκεη ε ηαοημπμίεζε, εγθνίκεηαη ε εγγναθή ημο 

πνήζηε απυ ημ Πμήμα Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οημηπείςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ Νμιηηηθήξ 

Ννμμεζεηχκ ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Ηναηηθχκ Ννμμεζεηχκ.  

 Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ – πνήζηεξ ηςκ θναηχκ μειχκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ μη 

μπμίμη δεκ δηαζέημοκ ειιεκηθυ Ανηζμυ Φμνμιμγηθμφ Ιεηνχμο (ΑΦΙ) αηημφκηαη ηεκ 

εγγναθή ημοξ ζομπιενχκμκηαξ ημκ ανηζμυ ηαοηυηεηαξ ΦΝΑ (VAT Ζdentification 

Number) θαη ηαοημπμημφκηαη με πνήζε ηςκ δηαπηζηεοηενίςκ πμο θαηέπμοκ απυ ημ 

ακηίζημηπμ ζφζηεμα. Γθυζμκ γίκεη ε ηαοημπμίεζε, εγθνίκεηαη ε εγγναθή ημο πνήζηε απυ 

ημ Πμήμα Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οημηπείςκ ηεξ Δηεφζοκζεξ Νμιηηηθήξ Ννμμεζεηχκ ηεξ 

Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Ηναηηθχκ Ννμμεζεηχκ.  

 Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ – πνήζηεξ ηνίηςκ πςνχκ αηημφκηαη ηεκ εγγναθή ημοξ θαη 

ηαοημπμημφκηαη απυ ηε ΓΓΓ απμζηέιιμκηαξ: 

-  είηε οπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε με επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ ειιεκηθή. 

-  είηε έκμνθε βεβαίςζε ή πηζημπμηεηηθυ ζε μμνθή ανπείμο .pdf με επίζεμε μεηάθναζε 
ζηεκ ειιεκηθή, υπςξ αοηά πνμζδημνίδμκηαη ζημ Νανάνηεμα IX Α γηα ηηξ δεμυζηεξ 
ζομβάζεηξ ένγςκ, ζημ Νανάνηεμα IX Β γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ πνμμεζεηχκ θαη ζημ 
Νανάνηεμα IX Γ γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ οπενεζηχκ ημο π.δ. 60/2007, θαη 
ζφμθςκα με ημοξ πνμβιεπυμεκμοξ υνμοξ ζημ θνάημξ μέιμξ εγθαηάζηαζεξ ημο 
μηθμκμμηθμφ θμνέα, ζηα μπμία κα δειχκεηαη/απμδεηθκφεηαη ε εγγναθή ημο ζε 
επαγγειμαηηθυ ή εμπμνηθυ μεηνχμ, πνμζθμμηδυμεκα εκηυξ ηνηχκ (3) ενγαζίμςκ εμενχκ 
θαη ζε έκηοπε μμνθή (πνςηυηοπμ ή αθνηβέξ ακηίγναθμ) ζηεκ ανμυδηα οπενεζία. 

 

Πμ αίηεμα εγγναθήξ οπμβάιιεηαη απυ υιμοξ ημοξ οπμρήθημοξ πνήζηεξ ειεθηνμκηθά 
μέζς ημο Οοζηήμαημξ. 

 

1.2   Μ οπμρήθημξ πνήζηεξ εκεμενχκεηαη απυ ημ Οφζηεμα ή μέζς ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο 
ζπεηηθά με ηεκ ελέιηλε ημο αηηήμαημξ εγγναθήξ ημο. Γθυζμκ ημ αίηεμα εγγναθήξ 
εγθνηζεί, μ οπμρήθημξ πνήζηεξ ιαμβάκεη ζφκδεζμμ εκενγμπμίεζεξ ιμγανηαζμμφ ςξ 
πηζημπμηεμέκμξ πνήζηεξ θαη πνμβαίκεη ζηεκ εκενγμπμίεζε ημο ιμγανηαζμμφ ημο.  

 

1.3. Γθυζμκ μη εκδηαθενυμεκμη δεηήζμοκ εμπνυζεζμα έγγναθα θαη ζομπιενςμαηηθέξ 

πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηηξ ζογθεθνημέκεξ οπενεζίεξ, αοηέξ πανέπμκηαη έλη (6) 

ημοιάπηζημκ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία πμο έπεη μνηζζεί γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ 

πνμζθμνχκ.  

1.4.  Μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ απμζηέιιμκηαη ημ ανγυηενμ ηέζζενηξ (4) ενγάζημεξ  

εμένεξ μεηά ηε ιήρε ηεξ ζπεηηθήξ αίηεζεξ. Όηακ επείγμκηεξ ιυγμη θαζηζημφκ ηεκ 

πνμζεζμία αοηή ακεθάνμμζηε, ηυηε μπμνεί κα μνηζζεί ζε ηέζζενηξ (4) εμένεξ, πνηκ απυ 
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ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Πα αηηήμαηα οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά ζημ 

δηθηοαθυ ηυπμ ημο Δηαγςκηζμμφ μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr  

ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

 

Άνζνμ 6μ 

ομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ – δηεοθνηκίζεηξ επί ηςκ εγγνάθςκ ημο δηαγςκηζμμφ 
(δηαθήνολε) 

 

Πα ζπεηηθά αηηήμαηα οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά ζημ δηθηοαθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ μέζς ηεξ 
Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. Αηηήμαηα πανμπήξ 
ζομπιενςμαηηθχκ πιενμθμνηχκ – δηεοθνηκίζεςκ οπμβάιιμκηαη απυ εγγεγναμμέκμοξ ζημ 
ζφζηεμα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, δειαδή δηαζέημοκ ζπεηηθά δηαπηζηεοηήνηα πμο ημοξ έπμοκ 
πμνεγεζεί (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) θαη απαναίηεηα ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ με 
ημ θείμεκμ ηςκ ενςηεμάηςκ είκαη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ. 

 

Άνζνμ 7μ 

Πενηεπυμεκμ πνμζθμνχκ 

Πα πενηεπυμεκα ημο ειεθηνμκηθμφ θαθέιμο ηεξ πνμζθμνάξ μνίδμκηαη ςξ ελήξ: (α) έκαξ 
(οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ - Πεπκηθή πνμζθμνά»  θαη (β) 
έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

 

*(οπμ)θάθειμξ: θαηεγμνία επηζοκαπηυμεκςκ ανπείςκ ζημ ζφζηεμα 

 

Πενηεπυμεκα (οπμ)θαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ-ηεπκηθή πνμζθμνά» 

Οημκ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή πνμζθμνά» 
οπμβάιιμκηαη ε εγγφεζε ζομμεημπήξ θαη υια ηα απαηημφμεκα θαηά ημ ζηάδημ οπμβμιήξ ηεξ 
πνμζθμνάξ δηθαημιμγεηηθά θαζχξ θαη ε ηεπκηθή πνμζθμνά. Οογθεθνημέκα, ζημκ 
πνμακαθενυμεκμ (οπμ)θάθειμ πενηιαμβάκμκηαη : 

 

Άνζνμ 8μ 

ΔΓΗΣΟΖ ΣΟΚ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ  

Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ έπμοκ: 

α) ηα θοζηθά θαη κμμηθά πνυζςπα 

β) εκχζεηξ ακαδυπςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά 

γ) ζοκεηαηνηζμμί  

δ) θμηκμπναλίεξ πνμμεζεοηχκ 

Μη εκχζεηξ θαη μη θμηκμπναλίεξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα ιαμβάκμοκ μνηζμέκε κμμηθή μμνθή 
πνμθεημέκμο κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά.  

 

Μη πνμζθένμκηεξ οπμβάιμοκ ειεθηνμκηθά μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, εγθαίνςξ θαη 
πνμζεθυκηςξ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά, ζε μμνθή ανπείμο .pdf 
ζφμθςκα με ημ κ. 4155/13 (ΦΓΗ/Α/29-5-2013) θαη ημ άνζνμ 11 ηεξ ΡΑ Ν1/2390/13 
«Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ 
Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)», υπςξ ακαιοηηθά πενηγνάθμκηαη θαηςηένς: 

  

 

Άνζνμ 9μ 

ΗΑΣΑΡΣΖΕ ΗΑΖ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΩΚ 

9.1 Πνυπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 
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Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ 
δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο Γ..Ε.ΔΕ.. μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή 
εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ 
θάθειμ, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Κ.4155/13 (ΦΓΗ/Α/29-5-2013), ζημ άνζνμ 11 
ηεξ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΓΗ/Β/2677/21-102013) «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη 
δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ 
(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)», ζημκ N 4412/2016.  

 

9.2 Νενηεπυμεκμ πνμζθμνχκ 

Πα πενηεπυμεκα ημο ειεθηνμκηθμφ θαθέιμο ηεξ πνμζθμνάξ μνίδμκηαη ςξ ελήξ : 

(α) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή πνμζθμνά» θαη  

(β) έκαξ (οπμ)θάθειμξ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

[*(οπμ)θάθειμξ : θαηεγμνία επηζοκαπηυμεκςκ ανπείςκ ζημ ζφζηεμα ] 

Ηαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ απυ ημκ Μηθμκμμηθυ θμνέα ζεμαίκμκηαη απυ αοηυκ με πνήζε 
ημο ζπεηηθμφ πεδίμο ημο ζοζηήμαημξ ηα ζημηπεία εθείκα ηεξ πνμζθμνάξ ημο πμο έπμοκ 
εμπηζηεοηηθυ παναθηήνα 

 

9.2.1 Πενηεπυμεκα (οπμ)θαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ - Σεπκηθή Πνμζθμνά» 

Οημκ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή πνμζθμνά» 
οπμβάιιμκηαη ε εγγφεζε ζομμεημπήξ, θαη υια ηα απαηημφμεκα θαηά ημ ζηάδημ οπμβμιήξ ηεξ 
πνμζθμνάξ δηθαημιμγεηηθά θαζχξ θαη ηα ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ηεξ πνμζθμνάξ. 
Οογθεθνημέκα, ζημκ πνμακαθενυμεκμ (οπμ)θάθειμ πενηιαμβάκμκηαη: 

 

Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ 

Μη πνμζθένμκηεξ οπμβάιμοκ ειεθηνμκηθά μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, εγθαίνςξ θαη 
πνμζεθυκηςξ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, ηα δηθαημιμγεηηθά, ζε μμνθή ανπείμο .pdf ζφμθςκα με 
ημ άνζνμ 6 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ημ Κ.4155/13((ΦΓΗ/Α’/29-5-2013) θαη ημ άνζνμ 11 
ηεξ ΡΑ Ν1/2390/13 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ 
Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 

 

Μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ, ηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο πνμζθένμκημξ 
ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο 
.pdf θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά πενίπηςζε απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ απυ 
ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή, πιεκ ηςκ Φ.Γ.Η. θαη ηςκ εγγνάθςκ πμο θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή. 

Όηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή θαη δεκ απαηηείηαη ζπεηηθή 
ζεχνεζε. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά ή άιια ζημηπεία ημο οπμθαθέιμο 
«Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ – Πεπκηθή Ννμζθμνά» πμο έπμοκ οπμβιεζεί με ηεκ 
ειεθηνμκηθή πνμζθμνά θαη απαηημφκηαη κα πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή εκηυξ ηεξ 
ακςηένς ακαθενυμεκεξ πνμζεζμίαξ είκαη ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία πμο δεκ έπμοκ 
εθδμζεί /ζοκηαπζεί απυ ημκ ίδημ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα (Ννμμεζεοηή) θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ 
θένμοκ ηεκ ρεθηαθή ημο οπμγναθή. Ωξ ηέημηα ζημηπεία εκδεηθηηθά είκαη ε Γγγοεηηθή Γπηζημιή 
ζομμεημπήξ, Νηζημπμηεηηθά πμο έπμοκ εθδμζεί απυ δεμυζηεξ ανπέξ ή άιιμοξ θμνείξ. 

 

Σεπκηθή πνμζθμνά 

Ε Πεπκηθή Ννμζθμνά ζοκηάζζεηαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο 
ζοζηήμαημξ. Οηεκ ζοκέπεηα, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ζε μμνθή pdf, 
ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη ρεθηαθά θαη οπμβάιιεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Πα ζημηπεία πμο 
πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγυμεκμο 
ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμο ειεθηνμκηθμφ ανπείμο πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. Οε ακηίζεηε 
πενίπηςζε, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ μήκομα θαη μ πνμζθένςκ θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο 
ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ pdf. 
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Γθυζμκ μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ δεκ έπμοκ απμηοπςζεί ζημ ζφκμιυ ημοξ ζηηξ εηδηθέξ 
ειεθηνμκηθέξ θυνμεξ ημο ζοζηήμαημξ, μ πνμζθένςκ επηζοκάπηεη ρεθηαθά οπμγεγναμμέκα ηα 
ζπεηηθά ειεθηνμκηθά ανπεία. (ηδίςξ ηεκ ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ ημο). 

 

Πα ακςηένς ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ ημο πνμζθένμκημξ 
οπμβάιιμκηαη απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείμο ηφπμο  .pdf  θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά 
πενίπηςζε απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή. 
Όηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ ρεθηαθή οπμγναθή. 

Μη ηοπυκ απαηημφμεκεξ δειχζεηξ ή οπεφζοκεξ δειχζεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο πμο 
οπμγνάθμκηαη ρεθηαθά απυ ημοξ έπμκηεξ οπμπνέςζε πνμξ ημφημ, δεκ απαηηείηαη κα θένμοκ 
ζπεηηθή ζεχνεζε γκήζημο οπμγναθήξ. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά ή άιια ζημηπεία ημο οπμθαθέιμο 
«Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ – Πεπκηθή Ννμζθμνά» πμο έπμοκ οπμβιεζεί με ηεκ 
ειεθηνμκηθή πνμζθμνά θαη απαηημφκηαη κα πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή εκηυξ ηεξ 
ακςηένς ακαθενυμεκεξ πνμζεζμίαξ είκαη ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία πμο δεκ έπμοκ 
εθδμζεί / ζοκηαπζεί απυ ημκ ίδημ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα θαη θαηά ζοκέπεηα δεκ θένμοκ ηεκ 
ρεθηαθή ημο οπμγναθή. Ωξ ηέημηα ζημηπεία εκδεηθηηθά είκαη: πηζημπμηεηηθά πμο έπμοκ 
εθδμζεί απυ δεμυζηεξ ανπέξ ή άιιμοξ θμνείξ. 

Πα ειεθηνμκηθά οπμβαιιυμεκα ηεπκηθά θοιιάδηα (prospectus), ζα πνέπεη κα είκαη ρεθηαθά 
οπμγεγναμμέκα απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ. Οε ακηίζεηε πενίπηςζε ζα πνέπεη κα 
ζοκμδεφμκηαη απυ οπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε απυ ημκ πνμζθένμκηα, ζηεκ 
μπμία ζα δειχκεηαη υηη ηα ακαγναθυμεκα ζε αοηά ζημηπεία ηαοηίδμκηαη με ηα ζημηπεία ηςκ 
ηεπκηθχκ θοιιαδίςκ (prospectus) ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. Πα ηεπκηθά θοιιάδηα δεκ 
απαηηείηαη κα πνμζθμμηζζμφκ θαη ζε έκηοπε μμνθή. 

 

 

9.2.2 Πενηεπυμεκα (οπμ) θαθέιμο «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» 

Οημκ (οπμ)θάθειμ* με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά» πενηιαμβάκεηαη ε μηθμκμμηθή 
πνμζθμνά ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα (Ννμμεζεοηή). 

Ε Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά οπμβάιιεηαη ειεθηνμκηθά επί πμηκή απμννίρεςξ ζημκ (οπυ) θάθειμ 
«Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά». 

Ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά, ζοκηάζζεηαη ζομπιενχκμκηαξ ηεκ ακηίζημηπε εηδηθή ειεθηνμκηθή 
θυνμα ημο ζοζηήμαημξ. Οηεκ ζοκέπεηα, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ ειεθηνμκηθυ ανπείμ, ζε 
μμνθή pdf, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη ρεθηαθά θαη οπμβάιιεηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα. Πα 
ζημηπεία πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημο 
παναγυμεκμο ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμο ειεθηνμκηθμφ ανπείμο πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. Οε 
ακηίζεηε πενίπηςζε, ημ ζφζηεμα πανάγεη ζπεηηθυ μήκομα θαη μ πνμζθένςκ θαιείηαη κα 
πανάγεη εθ κέμο ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ pdf. 

 

 

Άνζνμ 10μ   

ΥΡΟΚΟ ΗΑΖ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΕ ΣΑ ΓΓΓΡΑΦΑ 

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία έπμοκ πνυζβαζε ζηα 
έγγναθα πμο πανάγμκηαη ζημ Οφζηεμα με ημκ ηνυπμ θαη ζημ πνυκμ πμο μνίδεηαη απυ ηηξ θαηά 
πενίπηςζε θείμεκεξ δηαηάλεηξ, εθανμμδυμεκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 5 
ημο κ. 2690/1999, ηςκ δηαηάλεςκ γηα ημ ειεθηνμκηθυ δεμυζημ έγγναθμ 
(ΡΑΝ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΓΗ Β’ 1317/23.04.2012) θαη αοηχκ ηεξ πενίπηςζεξ β ηεξ 
παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 6 ημο κ. 4155/2013. 

 

Άνζνμ 11μ 



Γγγοήζεηξ 

 α) Γγγφεζε ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ. 

Ε εγγφεζε αοηή εθδίδεηαη οπέν ημο ζομμεηέπμκημξ θαη μνίδεηαη ζημ πμζυ ηςκ 3.641,70 
εονχ (1% επί ημο ζοκμιηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ) με ηζπφ ημοιάπηζημκ 3 μεκχκ μεηά ηεκ ιήλε 
οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ 
αμέζςξ μεηά ηεκ θαηαθφνςζε ηςκ οπενεζηχκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ. 

  

β) Γγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ θαζμνίδεηαη ζε 5% επί ηεξ ζοκμιηθήξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηςκ 
οπενεζηχκ, πςνίξ ημκ Φ.Ν.Α. Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ επηζηνέθεηαη ζημκ 
ακάδμπμ ηςκ οπενεζηχκ μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή απυ ηεκ ανμυδηα 
επηηνμπή, ηζπφεη δε έκα μήκα επηπιέμκ ημο ζομβαημφ πνυκμο πανάδμζεξ. 

 

Άνζνμ 12μ 

Πνμζεζμία Πανάδμζεξ 

Ε ζφμβαζε οπενεζηχκ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ ηζπφεη γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2020-2021 
(επηέμβνημξ 2020 ή μεηά ηε ιήλε ηεξ οπάνπμοζαξ με ανηζμυ ΑΔΑΙ 
19SYMV00593995 ζφμβαζεξ – έςξ ηέιμξ ζπμιηθμφ έημοξ Ιάσμξ 2021). Οε πενίπηςζε 
πμο δεκ ζομπιενςζεί μ ανηζμυξ ηςκ 150 εμενχκ μέπνη θαη ηε ιήλε ημο παναπάκς πνμκηθμφ 
δηαζηήμαημξ, δφκαηαη κα μεηαθενζεί ημ οπυιμηπμ θαη ζηεκ έκανλε ηεξ ζπμιηθή πενηυδμο 
2021, δειαδή ημοξ μήκεξ Οεπηέμβνημ, Μθηχβνημ θαη Κμέμβνημ έημοξ 2021 με ηεκ 
πνμτπυζεζε κα μεκ μεηαβιεζεί ημ ζομβαηηθυ πμζυ θαη ηεκ φπανλε ζπεηηθήξ εγθεθνημέκεξ 
πίζηςζεξ. 

 

Άνζνμ 13μ 

Παναιαβή 

Ε πμημηηθή θαη πμζμηηθή παναιαβή ζα γίκεηαη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή θαηυπηκ 
μαθνμζθμπηθήξ ελέηαζεξ θαη πναθηηθήξ δμθημαζίαξ θαη ζα ζοκηάζζεηαη ημ ζπεηηθυ 
πνςηυθμιιμ γηα θάζε μήκα πανμπήξ ηςκ οπενεζηχκ ζίηηζεξ. Οε πενίπηςζε πμο ε επηηνμπή 
αμθηβάιιεη γηα ηεκ πμηυηεηα, ηεκ θαηεγμνία ή ηεκ πνμέιεοζε εκυξ ή πενηζζμηένςκ εηδχκ 
ζίηηζεξ έπεη ημ δηθαίςμα κα μεκ παναιάβεη ημ είδμξ ή ηα είδε.  

 

Άνζνμ 14μ 

Φυνμη, ηέιε, θναηήζεηξ 

Μ ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ημοξ βάζεη ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ θυνμοξ ηέιε θαη 
θναηήζεηξ πμο ζα ηζπφμοκ θαηά ηεκ ήμενα ηεξ δηεκενγείαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Μ Φ.Ν.Α. 
βανφκεη ημοξ ΜΠΑ. Ποπυκ έλμδα εμηθμφ ή ενγαζηενηαθμφ ειέγπμο, βανφκμοκ ημκ ακάδμπμ. 

 

Άνζνμ 15μ 

Πιενςμή 

 Ε πιενςμή ημο ακαδυπμο ζα γίκεηαη ημεμαηηθά απυ ημ Παμείμ ημο Δήμμο μεηά ηεκ 
δηεκένγεηα ηεξ μνηζηηθήξ παναιαβήξ (θάζε μήκα) με ηεκ πνμτπυζεζε υηη ζα πνμζθμμηζημφκ 
έγθαηνα ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά.  

Πα  δηθαημιμγεηηθά πμο απαηημφκηαη είκαη : 

α) Βεβαίςζε ηςκ Δ/κηχκ ηςκ ζπμιείςκ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ημο ζοζζηηίμο, μαδί με ηα 
πνςηυθμιια παναιαβήξ ηεξ επηηνμπήξ. 

β) Πημμιυγημ ημο πνμμεζεοηή. 

γ) Φμνμιμγηθή θαη αζθαιηζηηθή εκεμενυηεηα 

Δεκ ζα πνμζθένεηαη ζοζζίηημ ζε μένεξ πμο ηα ζπμιεία παναμέκμοκ θιεηζηά ιυγς 
θαηαιήρεςκ, ανγηχκ,  απενγηχκ, θαθμθαηνίαξ ή άιιμοξ ιυγμοξ ζε ζοκεκκυεζε με ημοξ Δ/κηεξ 
ηςκ ζπμιείςκ. 



Άνζνμ 16μ 

ΣΓΥΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ 

Ζ.ΓΓΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ 

Ε πανμφζα ηεπκηθή έθζεζε αθμνά ηηξ οπενεζίεξ εκυξ πιήνμοξ μεζεμενηακμφ γεφμαημξ γηα 

ηε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο μμοζηθμφ θαη θαιιηηεπκηθμφ ζπμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ελαθυζημοξ 

δέθα (610) μαζεηέξ γηα ημ ζπμιηθυ έημξ 2020-2021. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηε ζίηηζε θαη 

μεγαιφηενμο ή μηθνυηενμο ανηζμμφ μαζεηχκ. Ε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ζα γίκεηαη υιεξ ηηξ 

ενγάζημεξ εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ (5 εμένεξ) πμο είκαη ακμηπηά ηα ζπμιεία, ζφμθςκα με ηηξ 

ζπεηηθέξ θάζε θμνά απμθάζεηξ ημο Ρπ. Ναηδείαξ, ηηξ εμένεξ πμο θάκμοκ μαζήμαηα θαη υπη ηηξ 

εμένεξ ελεηάζεςκ, δειαδή πενίπμο μέπνη ηηξ 15-05-2021, ακάιμγα με ηεκ απυθαζε ημο 

ανμυδημο Ρπμονγείμο ζπεηηθά με ηεκ έκανλε ηςκ ελεηάζεςκ. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

ένπεηαη ζε ζοκεκκυεζε θαζεμενηκά με ημκ Δ/κηή ημο ζπμιείμο, πνμθεημέκμο κα εκεμενχκεηαη 

γηα ημκ αθνηβή ανηζμυ ηςκ πνμξ ζίηηζεξ μαζεηχκ. Ε εμενήζηα απμδεμίςζε ημο ακαδυπμο ζα 

ακένπεηαη απυ ημκ ανηζμυ ηςκ εμενεζίςξ δειςζέκηςκ μαζεηχκ απυ ηεκ Δ/κζε ημο ζπμιείμο 

επί ηεξ αλίαξ ημο εμενήζημο ζοζζηηίμο γηα θάζε μαζεηή.  

 

Μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ με δηθά ημο έλμδα κα πνμμεζεοηεί ημκ απαναίηεημ, πιέμκ 

θαηάιιειμ θαη ζφγπνμκμ, ελμπιηζμυ θαη ηα απαναίηεηα, πμιφ θαιήξ πμηυηεηαξ, ζθεφε θαη 

έπηπια, ηναπεδμθαζίζμαηα θιπ, γηα ηεκ απνυζθμπηε πανμπή ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ, δειαδή 

ζενμμζαιάμμοξ, δίζθμοξ θ.η.ι. υπςξ ακαιοηηθά ακαθένμκηαη ζημκ πίκαθα ΖΖ ημο πανυκημξ, 

θαη υηη άιια ενγαιεία ζεςνεί μ ακάδμπμξ απαναίηεηα γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ θαιφηενεξ 

πανμπήξ ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ.  

Ε οπενεζία ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ ζα γίκεηαη με εκηαίμ εδεζμαημιυγημ (μεκμφ), ζφμθςκα με ηηξ 

πνμτπμζέζεηξ θαη ημοξ υνμοξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανμφζα. Ε παναζθεοή ηςκ γεομάηςκ 

ζα είκαη εμέναξ απμθιεηυμεκεξ ηεξ μεζυδμο πνμθαηάρολεξ ηφπμο cook and freeze, επί 

πμηκή απμθιεηζμμφ. Πμ δε ζενβίνηζμα απυ ημοξ οπαιιήιμοξ ημο ακαδυπμο άρμγμ. Ε 

απμπχνεζε ηςκ οπαιιήιςκ ημο ακαδυπμο ζα γίκεηαη μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ζίηηζεξ ημο 

ζοκυιμο ηςκ μαζεηχκ θαη ζε ζοκεκκυεζε με ημκ Δ/κηε ημο ζπμιείμο. 

 

Μ ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα πνμμεζεφεηαη με δηθά ημο έλμδα θαη δηθή ημο εοζφκε ηα 

ηνυθημα θαη ηα οιηθά γηα ηεκ παναζθεοή ηςκ θαγεηχκ, θαη είκαη απμθιεηζηηθυξ οπεφζοκμξ γηα 

ηεκ πμηυηεηά ημοξ. Μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ οιηθχκ πμο ζα απμηειμφκ ηεκ βάζε γηα ηεκ 

παναζθεοή ημο πνμζθενυμεκμο μεκμφ πενηγνάθμκηαη παναθάης ζημ θεθ. ΖΖΖ ηεξ πανμφζεξ. 

Πμ βάνμξ ηςκ μενίδςκ ηςκ παναζθεοαδυμεκςκ θαγεηχκ θαζχξ θαη ε πμηυηεηά ημοξ ζα είκαη 

ζφμθςκα, επί πμηκή απμθιεηζμμφ, με ηεκ αγμνακμμηθή δηάηαλε 7/2009 υπςξ ηζπφεη ζήμενα. 

 

Ποπυκ αιιαγέξ ζημ μεκμφ ημο ακαδυπμο, ιυγς έιιεηρεξ εκυξ πνμσυκημξ ζηεκ αγμνά μπμνμφκ 

κα γίκμοκ μεηά απυ έγθνηζε ηεξ Ρπενεζίαξ, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη ημ κέμ μεκμφ είκαη ηζάλημ 

πμηυηεηαξ. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαβάιιεη θάζε πνμζπάζεηα γηα ηεκ θαιφηενε 

πμημηηθή ζφκζεζε ηςκ μενίδςκ, θαζχξ θαη ημοξ βάνμοξ ημοξ.  

 

Ε παναζθεοή, απμζήθεοζε, μεηαθμνά ή δηακμμή ή δηάζεζε έημημςκ πνμξ θαηακάιςζε 

γεομάηςκ πνέπεη κα πναγμαημπμηείηαη με ογηεηκυ ηνυπμ, με ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαδηθαζηχκ 

πμο ακαπηφζζμκηαη θαη οιμπμημφκηαη ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ημο ζοζηήμαημξ ακάιοζεξ 

θηκδφκςκ θαη θνίζημςκ ζεμείςκ ειέγπμο (HACCP), με βάζε ημκ θακμκηζμυ 852/2004 ημο 

Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ Γ.Γ. γηα ηεκ ογηεηκή ηςκ ηνμθίμςκ. Γπί 

πιέμκ, μ ακάδμπμξ μθείιεη υπη μυκμ κα εθανμυδεη αιιά θαη κα ακαζεςνεί ηεκ δηαδηθαζία ε 

μπμία ακαπηφζζεηαη θαη οιμπμηείηαη ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ημο HACCP. Ε εθανμμγή θαη 



ακάπηολε ημο παναπάκς ζοζηήμαημξ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα ηε ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ 

ημο οπμρεθίμο ακαδυπμο. 

 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα έπεη πάκημηε επανθέξ θαη εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πιήνε 

ελοπενέηεζε ηςκ ζηηηδμμέκςκ μαζεηχκ. Πμ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο πμο ζα απμζηέιιεηαη 

ζημ ζπμιείμ ζα πνέπεη πνμεγμομέκςξ κα δηαπηζηςζεί υηη είκαη ογηέξ, γεγμκυξ ημ μπμίμ ζα 

πνμθφπηεη απυ επίζεμα έγγναθα (βηβιηάνηα ογείαξ ζεςνεμέκα απυ ημ ανμυδημ ημήμα ηεξ 

Δ/κζεξ Ργείαξ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη ηα εκ ιυγς άημμα είκαη εμβμιηαζμέκα θαη έπμοκ 

θάκεη ηηξ ακαγθαίεξ ελεηάζεηξ γηα μεηαδμηηθά κμζήμαηα, επαηίηηδα, θομαηίςζε θηι θαη άνα 

ηθακυ γηα ηεκ ςξ άκς ενγαζία. Όια ηα παναπάκς ζα είκαη ακά πάζα ζηηγμή ζηε δηάζεζε θαη 

ηςκ μειχκ ηςκ επηηνμπχκ ειέγπμο θαη ζε πενίπηςζε αζζέκεηαξ ή αθαηαιιειυηεηάξ ημοξ ζα 

πνέπεη άμεζα κα ακηηθαηαζηαζμφκ. Γπίζεξ, οπμπνεμφηαη κα αζθαιίζεη ημ πνμζςπηθυ ημο, 

ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ. 

 

Απαγμνεφεηαη ε εθ μένμοξ ημο ακαδυπμο εγθαηάζηαζε θαη ιεηημονγία δηθηφμο θαη δελαμεκήξ 

ογναενίμο ζημ πχνμ πμο παναπςνείηαη απυ ημ ζπμιείμ γηα ηεκ ζοκηήνεζε ηςκ θαγεηχκ ζε 

θαηάιιειε ζενμμθναζία. Γπίζεξ, απαγμνεφεηαη ε πνήζε θηαιχκ ογναενίμο γηα ηε ιεηημονγία 

ζπεηηθχκ ζοζθεοχκ. 

 

Ε επμπηεία ηεξ ιεηημονγίαξ ημο ενγαζηενίμο παναζθεοήξ ηςκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ θαη μ 

έιεγπμξ ηεξ γκεζηυηεηαξ θαη πμηυηεηαξ ηςκ πνεζημμπμημομέκςκ οιηθχκ, ηεξ πμζυηεηαξ θαη 

ημο βάνμοξ ηςκ πμνεγμομέκςκ μενίδςκ θαγεημφ, θαζχξ θαη μ (αηθκηδηαζηηθυξ) έιεγπμξ ηεξ 

θαζανηυηεηαξ ημο πχνμο ημο εζηηαημνίμο, δηεκενγείηαη απυ ημοξ επυπηεξ ογείαξ ηεξ 

Ρπενεζίαξ ημο Δήμμο, θαη είκαη ακελάνηεημξ ημο ειέγπμο πμο δηεκενγείηαη απυ ηηξ θαζ’ φιεκ 

ανμυδηεξ Ηναηηθέξ Ρπενεζίεξ (Αγμνακμμία, Ργεημκμμηθή Ρπενεζία Ρπμονγείμο ή ηε Δ/κζε 

Γμπμνίμο, Ηηεκηαηνηθήξ, ΓΦΓΠ θ.η.ι.).  Πα ακςηένς υνγακα παναθμιμοζμφκ ηεκ ηήνεζε υιςκ 

ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ απυ ημκ ακάδμπμ, ηα δε πμνίζμαηά ημοξ ζα οπμβάιιμκηαη ζηεκ 

εθάζημηε ανμυδηα οπενεζία πνμξ εκεμένςζε θαη ιήρε ζπεηηθχκ απμθάζεςκ υπμο ηοπυκ 

πνεηάδεηαη. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δέπεηαη ημκ ακςηένς έιεγπμ θαη κα δηεοθμιφκεη ηα 

υνγακα πμο ημκ αζθμφκ. 

 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί απυιοηε θαζανηυηεηα ζε υιμοξ ημοξ πχνμοξ πμο 

οπάγμκηαη ζημ εζηηαηυνημ, με δηθά ημο έλμδα. Ε ακαζέημοζα ανπή, μεηά απυ ζπεηηθή εηζήγεζε 

ηεξ Ημηκςκηθήξ Ρπενεζίαξ ημο Δήμμο, άιιεξ ανμυδηαξ Ρπενεζίαξ θαη ημο Δ/κηε ημο ζπμιείμο 

μπμνεί κα δεηήζεη απυ ημκ ακάδμπμ κα ακηηθαηαζηήζεη οπάιιειυ ημο γηα ιυγμοξ ογείαξ 

(ροπηθυ ή μεηαδμηηθυ κυζεμα), ακάνμμζηεξ ζομπενηθμνάξ ή έιιεηρεξ θαζανηυηεηαξ. Μ 

απμιουμεκμξ δεκ δφκαηαη κα απαηηήζεη ηεκ ηοπυκ δηθαημφμεκε απμδεμίςζε απυ ηεκ 

ακαζέημοζα ανπή. 

 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ιαμβάκεη υια ηα απαηημφμεκα μέηνα γηα ημκ πενημνηζμυ ημο covid 

19 θαη κα εθανμυδεη ηε ζπεηηθή κμμμζεζία.  

 

Ναναθάης πανμοζηάδεηαη μ ακαιοηηθυξ πίκαθαξ πιήνςκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ γηα ηέζζενηξ 

εβδμμάδεξ θαη γηα υιεξ ηηξ εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ ημο πνμζθενυμεκμο εδεζμαημιμγίμο απυ 

Δεοηένα μέπνη θαη Ναναζθεοή. Πμ πνμακαθενυμεκμ εμενήζημ εδεζμαημιυγημ ζα πνέπεη 

απαναίηεηα κα είκαη ζφμθςκμ με ημοξ θακυκεξ ογηεηκήξ δηαηνμθήξ θαη ημκ παναθάης πίκαθα. 

 

ΠΖΚΑΗΑ Ζ 



ΠΡΟΓΡΑΙΙΑ ΖΣΖΕ ΙΟΤΖΗΟΤ θαη ΗΑΘΘΖΣΓΥΚΖΗΟΤ ΥΟΘΓΖΟΤ 

ΔΓΤΣΓΡΑ ΣΡΖΣΕ ΣΓΣΑΡΣΕ ΠΓΙΠΣΕ ΠΑΡΑΗΓΤΕ 

 

ΙΕΚΖΑΖΟ ΙΓΚΟΤ 

1Ε ΓΒΔΟΙΑΔΑ 

ΔΓΤΣΓΡΑ ΣΡΖΣΕ ΣΓΣΑΡΣΕ ΠΓΙΠΣΕ ΠΑΡ/ΗΓΤΕ 
Κοτόποσλο υετό, 
πατάτες υούρνοσ, 

σαλάτα, υφμί, 
υρούτο, νερό   

Παστίτσιο, 

σαλάτα, υέτα 

υφμί, υρούτο 

νερό 

Γίγαντες 
υούρνοσ 

σαλάτα, υέτα 
υφμί, γλσκό, 

νερό  

 

Κοκκινιστό μοστάρι, 
πατάτες τεγανετές,  

σαλάτα, υφμί, 
υρούτο, νερό  

Ομελέτα, σαλάτα 

υέτα, υφμί, υρούτο, 

νερό  

2Ε ΓΒΔΟΙΑΔΑ 

ΔΓΤΣΓΡΑ ΣΡΖΣΕ ΣΓΣΑΡΣΕ ΠΓΙΠΣΕ ΠΑΡ/ΗΓΤΕ 
Κοτοσνίτσελ, 

ριδότο, σαλάτα, 
υφμί, υρούτο, 

νερό  

Μακαρόνια με 

κιμά και τσρί,  

σαλάτα, υφμί 

υρούτο, νερό 

Γίγαντες 

υούρνοσ, 

σαλάτα, υέτα, 

υφμί, γλσκό, 

νερό  

Ψαροκροκέτα, 

πατάτες τεγανετές,  

σαλάτα, υφμί, 

γλσκό, νερό 

Γεμιστά, υφμί, 

υέτα, γλσκό, νερό 

 

3Ε ΓΒΔΟΙΑΔΑ 

ΔΓΤΣΓΡΑ ΣΡΖΣΕ ΣΓΣΑΡΣΕ ΠΓΙΠΣΕ ΠΑΡ/ΗΓΤΕ 
Κοτόποσλο υετό,  
πατάτες υούρνοσ, 

υφμί, σαλάτα, 
υρούτο, νερό  

Μπιυτέκι, ριδότο  

σαλάτα, υφμί, 

υρούτο, νερό  

Γίγαντες 

υούρνοσ, 

σαλάτα, υέτα 

υφμί, γλσκό, 

νερό 

Χοιρινή μπριδόλα με 

πατάτες τεγανιτές, 

σαλάτα, υρούτο 

νερό 

Ομελέτα, σαλάτα 

υέτα, υφμί, νερό, 

υρούτο 

4Ε ΓΒΔΟΙΑΔΑ 

ΔΓΤΣΓΡΑ ΣΡΖΣΕ ΣΓΣΑΡΣΕ ΠΓΙΠΣΕ ΠΑΡ/ΗΓΤΕ 
Κοτοσνίτσελ 

ριδότο, σαλάτα, 
υφμί, υρούτο, 

νερό  

Σοστδοσκάκι, 

πατάτες 

τεγανιτές, 

σαλάτα, υφμί, 

υρούτο, νερό 

Γίγαντες 

υούρνοσ, 

σαλάτα, υέτα, 

υφμί, γλσκό  

Μοστάρι γιοσβέτσι,   

σαλάτα, υφμί,  

υρούτο, νερό  

Ψαροκροκέτα, 

πατάτες τεγανιτές, 

σαλάτα, υφμί, 

γλσκό, νερό  

 

Όια ηα παναπάκς είκαη με πμηκή απμθιεηζμμφ. 

Ναναπάκς θαηαγνάθεηαη ε ζφκζεζε ημο απαηημφμεκμο μεκμφ ζε εηθμζαήμενε βάζε θαη είκαη 

επί πμηκή απμθιεηζμμφ. Μ ηνυπμξ παναζθεοήξ θαη ε μμνθή ημο ζπμιηθμφ γεφμαημξ μέκμοκ 

ακμηπηά ζημοξ οπμρεθίμοξ. Ωζηυζμ ηα οιηθά γηα ηεκ παναζθεοή ηςκ υζςκ πνέπεη κα είκαη 

ζφμθςκα με ημκ ζπεηηθυ πίκαθα οιηθχκ ηεξ πανμφζεξ. Γπηπιέμκ πανμπέξ, μη μπμίεξ ζα 

ζοκηειμφκ ζηεκ βειηίςζε ηεξ ζίηηζεξ ηςκ μαζεηχκ υπςξ π.π. εηδηθυ μεκμφ κεζηεηχκ θαη 

δηαίηεξ, πνχημ πηάημ, γιοθυ, ζα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη ςξ ηέημηεξ (επηπιέμκ πανμπέξ) θαη 

ζα ιεθζμφκ οπυρε. 

 

ΠΖΚΑΗΑ ΖΖ 

ΤΘΖΗΟΣΓΥΚΖΗΕ ΤΠΟΔΟΙΕ / ΗΓΤΕ 

 Θενμμζαιάμμοξ πμο κα ηενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ μέζα ζημοξ μπμίμοξ ζα μεηαθένμκηαη ηα 

θαγεηά πνμθεημέκμο κα δηαηενμφκηαη δεζηά, 

 Αημμηθά ζοζθεοαζμέκα ρςμάθηα 

 Αημμηθά μπμοθαιάθηα κενυ 



 Αημμηθά μαπαηνμπίνμοκα με πανημπεηζέηα ζοζθεοαζμέκα 

 Αημμηθά μπμιάθηα θαγεημφ με θαπάθη  

 Αημμηθά μπμιάθηα ζαιάηαξ με θαπάθη 

 Αημμηθά μπμιάθηα ηονημφ-θέηαξ 

 Αημμηθά μπμιάθηα λοζμέκμο ηονημφ 

 Οοζθεοαζμέκα αιαηάθηα-πηπενάθηα 

 Ριηθά θαζανηυηεηαξ (γηα ημκ θαζανηζμυ ηςκ ζθεοχκ ημοξ θαη ημο πχνμο εκ γέκεη) 

 Όηη άιια ενγαιεία ζεςνεί μ ακάδμπμξ θαη ε Δ/κζε ημο ζπμιείμο απαναίηεηα γηα ηεκ 

ελαζθάιηζε ηεξ θαιφηενεξ πανμπήξ ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ. 

 Ηηβχηηα ζοζθεοαζίαξ θαη μεηαθμνάξ ηνμθίμςκ θαζχξ θαη ηζμζενμηθά θηβχηηα γηα ηε 

μεηαθμνά ηςκ ηνμθίμςκ πμο πνέπεη κα δηαηενμφκηαη ζε ρφλε υπςξ γαιαθημθμμηθά. 

 

Ε μνγάκςζε ημο εζηηαημνίμο, ε πνμμήζεηα ηςκ ζπεηηθχκ μεπακεμάηςκ, ενγαιείςκ, επίπιςκ 

θαη ζθεοχκ θαη γεκηθά ε υιε οιηθμηεπκηθή οπμδμμή ημο εζηηαημνίμο ακήθεη ζημκ ακάδμπμ, μ 

μπμίμξ ακαιαμβάκεη υιεξ ηηξ ζπεηηθέξ δαπάκεξ, θαζχξ θαη ηε ζοκηήνεζε αοηχκ, γηα υιμ ημ 

δηάζηεμα δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ. Ε ακάιερε με ηεκ πνμζθμνά ηεξ οπμπνέςζεξ πνμζθυμηζεξ 

ελμπιηζμμφ πένακ αοημφ πμο πενηγνάθεηαη παναπάκς ζα ιεθζεί οπυρε. 

 

 

ΖΖΖ. ΓΖΔΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ / ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ ΠΡΟΖΟΚΣΩΚ ΠΡΩΣΩΚ ΤΘΩΚ 

Ναναθάης παναηίζεκηαη μη πνμδηαγναθέξ πμο πνέπεη κα δηαζέημοκ ηα πνμξ πνμμήζεηα 

ηνυθημα πμο ζα απμηειμφκ ηηξ πνχηεξ φιεξ γηα ηεκ παναζθεοή ηςκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ ηςκ 

μαζεηχκ. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε ακαζέημοζα ανπή δίκεη ηδηαίηενε βανφηεηα ζηεκ πμηυηεηα ημο 

ηειηθμφ πνμξ πνμμήζεηα πνμσυκημξ θαη επμμέκςξ ζέηεη αοζηενέξ πνμδηαγναθέξ ζε υια ηα 

ζηάδηα παναζθεοήξ ημο (απυ ηεκ πνμμήζεηα ηςκ πνχηςκ οιχκ έςξ ημ ζενβίνηζμα), ηηξ μπμίεξ 

μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δεζμεοηεί με οπεφζοκε δήιςζή ημο υηη απμδέπεηαη 

ακεπηθφιαθηα, υηη ζα πνμμεζεφεηαη ηα πνμσυκηα με ηηξ παναθάης πνμδηαγναθέξ θαη υηη ζα 

απμδέπεηαη ακεπηθφιαθηα θάζε αηθκηδηαζηηθυ έιεγπμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, πνμθεημέκμο κα 

δηαπηζηςζεί ακ ηενείηαη ε πνμμήζεηα πνμσυκηςκ με ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο μνίδεη ε δηαθήνολε 

θαη ε ζφμβαζε. 

 

1) ΗΡΓΑ ΙΟΥΑΡΖΖΟ ΚΩΠΟ 

Πμ θνέαξ κα πνμένπεηαη απυ δχμ ζθαγμέκμ ζε ζθαγεία πμο ιεηημονγμφκ κυμημα, κα έπεη 

οπμζηεί θνεςζθμπηθυ έιεγπμ θαη κα θένεη ηηξ πνμβιεπυμεκεξ ζεμάκζεηξ ζφμθςκα με ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία. Γηδηθά γηα ημ βυεημ θνέαξ – δηεοθνηκίδεηαη υηη ζα αθμνά βυεημ κεανυ δχμ 

12 έςξ 24 μεκχκ – απαηηείηαη ε πνμζθυμηζε εηηθέηαξ επηζήμακζεξ. 

Πα θνέαηα κα πνμένπμκηαη απυ δχα πμο βνίζθμκηαη ζε άνηζηε ζνεπηηθή θαη θοζηθή θαηάζηαζε 

θαη ηα ζθαγεία ηεξ κα ηαληκμμμφκηαη με μηθνή θαηεγμνία ιίπμοξ. 

Πμ θνέαξ θαηά ημκ πνυκμ πανάδμζήξ ημο ζημκ θμνέα δεκ πνέπεη κα πανμοζηάδεη ζενμμθναζία 

ακχηενε ηςκ +7μ C μλφηεηα (ΞΕ) μεγαιφηενε ημο 6,1 θαη μηθνυηενε ημο 5,6 θαη αιιμίςζε ημο 

πνχμαημξ ηεξ μζμήξ θαη ηεξ ζφζηαζεξ. Ε μεηαθμνά ημο θνέαημξ πνμξ ημκ θμνέα ζα γίκεηαη 

οπυ ογηεηκέξ ζοκζήθεξ θαη με μεηαθμνηθά μέζα εθμδηαζμέκα με ζπεηηθή άδεηα ηεξ 

Ηηεκηαηνηθήξ Ρπενεζίαξ. 

Μ θημάξ ζα θυπηεηαη απυ θνέαξ πμο πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με άδεηα ηεξ Ηηεκηαηνηθήξ 

Ρπενεζίαξ. Θα παναζθεοάδεηαη απυ κςπυ θνέαξ δχμο πμο έπεη ζθαγεί ζφμθςκα με ηεκ 

ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζα πανάγεηαη ζε ενγμζηάζημ κμμίμςξ αδεημδμημφμεκμ με Η.Α.Η.Γ. 

(Ηςδηθυξ Ανηζμυξ Ηηεκηαηνηθήξ Έγθνηζεξ). 



Οε πενίπηςζε πμο ημ θνέαξ έπεη οπμζηεί θαηάρολε, μ πνυκμξ ζοκηήνεζήξ ημο κα μεκ 

οπενβαίκεη ημ έκα (1) έημξ. 

 

2) ΗΟΣΟΠΟΤΘΑ ΚΩΠΑ (η.65%) 

Πα θμηυπμοια ζα πνέπεη κα έπμοκ επανθή ζνέρε, κα έπμοκ ζθαγεί θακμκηθά θαη υπη ιυγς 

αννχζηηαξ ζε εγθεθνημέκα θαη κυμημα ιεηημονγμφκηαη πηεκμζθαγεία, ακεπηογμέκμ μοσθυ 

ζφζηεμα με δένμα ιείμ θαη μαιαθυ ληθμεηδή απυθοζε ημο ζηένκμο μαιαθή θαη άθαμπηε θαη κα 

έπμοκ δηαηναθεί με θαιή ηνμθή. Δεκ ζα πνέπεη κα ακαδίδμοκ θαθμζμία, απαιιαγμέκα 

αιιμηχζεςκ, θαθχζεςκ, εθδμνχκ θαη γεκηθυηενα κα θένμοκ ηε ζθναγίδα ημο πηεκμζθαγείμο 

θαη ηεκ εμενμμεκία ζθαγήξ θαη ακάιςζεξ. Πα πνμζθμμηδυμεκα θμηυπμοια (η.65%) κα είκαη 

ζθαγμέκα, απμζηεηνςμέκα, πςνίξ θεθάιη θαη πυδηα πμο θυβμκηαη ζημοξ ηανζμφξ ή έκα 

εθαημζηυ θάης απυ αοημφξ θαη πςνίξ ζημ ζοθχηη, ζημμάπη, θανδηά θαη έκηενα. Πμ βάνμξ ημοξ 

πνέπεη κα είκαη 1.200 γν. έςξ 1.400 γν. Γεκηθά πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε πενί 

ηνμθίμςκ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ.  

Πα ηεμαπηζμέκα θμηυπμοια, κα θένμοκ υιεξ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ εκδείλεηξ απυ ηηξ θείμεκεξ 

δηαηάλεηξ θαη κα πνμένπμκηαη απυ εγθεθνημέκε εγθαηάζηαζε με άδεηα θαη Η.Α.Η.Γ. (Ηςδηθυξ 

Ανηζμυξ Ηηεκηαηνηθήξ Έγθνηζεξ). 

 

3) ΦΑΡΖΑ  

Πμ πνμζθενυμεκμ είδμξ ζα είκαη θηιεημπμηεμέκα ή ηεμαπηζμέκα μέπνη 15% ημο βάνμοξ ημοξ. 

Ακ ακένπεηαη πάκς απυ ηα ακςηένς υνηα, ηυηε ζα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη ζηε ζοζθεοαζία ημο 

θαη/κμο αιηεφμαημξ ημ θαζανυ βάνμξ ημο. 

Πα ράνηα ζα πνέπεη κα έπμοκ ζοκηενεζεί θακμκηθά, κα μεκ πανμοζηάδμκηαη ζεμεία 

αθοδάηςζεξ, απμπνςμαηηζμμφ ή μζμήξ με θακμκηθήξ θαη γεκηθά κα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε πενί 

ηνμθίμςκ ηζπφμοζεξ γεκηθέξ δηαηάλεηξ. 

Ιεηαλφ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ απαηηείηαη θαη ε πνμζθυμηζε βεβαίςζεξ ηεξ Δ/κζεξ 

Ηηεκηαηνηθήξ υηη ηα ράνηα πνμένπμκηαη απυ θαηαπςνεμέκε ηπζουζθαια ή απυ εγθεθνημέκε 

εγθαηάζηαζε με HACCP θαζχξ επίζεξ θαη Η.Α.Η.Γ. (Ηςδηθυξ Ανηζμυξ Ηηεκηαηνηθήξ 

Έγθνηζεξ). 

 

4) ΟΠΩΡΟΘΑΥΑΚΖΗΑ 

Πα μπςνμιαπακηθά ζα είκαη Α’ πμηυηεηαξ, ηεξ επμπήξ, θνέζθα θαη ζα πιενμφκ ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ Γ.Γ. Απαγμνεφεηαη ε φπανλε ειαηηςμαηηθχκ θνμφηςκ ζηεκ πμζυηεηα πνμξ 

θαηακάιςζε πμο μεηαθένεηαη ζημ ζπμιείμ. 

Γθηζηάηαη ε πνμζμπή ημο πνμμεζεοηή υπςξ ζημ δειηίμ απμζημιήξ θαη ζημ ακηίζημηπμ 

ηημμιυγημ ακαγνάθμκηαη ιεπημμενχξ παναθηενηζμμί ημο πνμζθμμηδμμέκμο είδμοξ, θαηεγμνία 

θαη ηυπμξ πνμέιεοζεξ θαη θάζε παναθηενηζηηθυ γκχνηζμα π.π. ΝΜΞΠΜΗΑΘΖΑ: Ιένιηκ, 

Ηνήηεξ θηι ΙΕΘΑ: Οηάνθηκ, Κηειίζημοξ θηι ΑΘΑΔΖΑ: Ηνοζηάιηα θηι. 

 

5) ΑΤΓΑ 

Πα πνμμεζεουμεκα αογά κα είκαη Α’ Ηαηεγμνίαξ θαη κα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ ηεξ Γιιεκηθήξ κμμμζεζίαξ θαη ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Γ.Μ.Η. θαη κα είκαη άκς ηςκ 53 γν. 

Πμ θέκηνμ πνμμήζεηαξ ζα πνέπεη κα είκαη εγθεθνημέκμ ςξ Ωμζθμπηθυ Ηέκηνμ θαζχξ θαη 

θένεη θςδηθυ ανηζμυ ΓΜΗ απυ ηεκ Δ/κζε Ηηεκηαηνηθήξ. Πα δε δηθαημιμγεηηθά θαη βεβαηχζεηξ 

πμο απμδεηθκφμοκ υια ηα παναπάκς απαηηείηαη κα είκαη ζηε δηάζεζε ημο πνμμεζεοηή γηα θάζε 

έιεγπμ απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ. 

 

6) ΓΑΘΑ ΠΑΣΓΡΖΩΙΓΚΟ 



Πα πνμμεζεουμεκα είδε πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ ζφμθςκα με ημκ θχδηθα 

Πνμθίμςκ & Νμηχκ θαη κα πνμένπμκηαη απυ κμμίμςξ ιεηημονγμφκηα ενγμζηάζηα. Ζδηαίηενε 

έμθαζε πνέπεη κα δμζεί ζηηξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ απμζήθεοζε θαη ηε μεηαθμνά. 

Πμ παζηενηςμέκμ γάια πνέπεη:  

Α. Κα έπεη οπμβιεζεί ζε επελενγαζία πμο πενηιαμβάκεη ηεκ έθζεζε ζε ορειή ζενμμθναζία 

γηα μηθνυ πνμκηθυ δηάζηεμα (ημοιάπηζημκ 71,7μ C γηα 15’’ ή ηζμδφκαμμξ ζοκδοαζμυξ) ή ζε 

δηαδηθαζία παζηενίςζεξ πμο πνεζημμπμηεί δηαθμνεηηθμφξ ζοκδοαζμμφξ πνυκμο θαη 

ζενμμθναζίαξ γηα ηεκ επίηεολε ηζμδφκαμμο απμηειέζμαημξ. 

Β. Κα πανμοζηάδεη ανκεηηθή ακηίδναζε ζηε δμθημαζία θςζθαηάζεξ θαη ζεηηθή ακηίδναζε ζηε 

δμθημαζία οπενμλείδαζεξ. Ωζηυζμ, επηηνέπεηαη ε παναγςγή παζηενηςμέκμο γάιαθημξ με 

ανκεηηθή ακηίδναζε ζηε δμθημαζία οπενμλείδαζεξ οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ε εηηθέηα ημο 

γάιαθημξ θένεη έκδεηλε υπςξ «ορειήξ παζηενίςζεξ». 

Γ. Αμέζςξ μεηά ηεκ παζηενίςζε κα ρφπεηαη ημ ζοκημμυηενμ δοκαηυκ ζε ζενμμθναζία πμο δεκ 

οπενβαίκεη ημοξ 6μ C ζηεκ μπμία θαη ζοκηενείηαη, απμζεθεφεηαη θαη δηακέμεηαη, ε δε δηάνθεηα 

ηεξ ζοκηήνεζήξ ημο θαζμνίδεηαη με εοζφκε ημο παναζθεοαζηή θαη δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη 

ηηξ 5 εμένεξ ζομπενηιαμβακμμέκεξ θαη ηεξ εμενμμεκίαξ παζηενίςζεξ. 

Δ. Οηε ζοζθεοαζία πνέπεη απαναηηήηςξ κα γνάθεηαη έκηοπμξ ε εμενμμεκία ηεξ 

παζηενηχζεςξ. 

Γ. Κα πνμένπεηαη απυ εγθαηάζηαζε αδεημδμηεμέκε θαη εγθεθνημέκε απυ ηε Δ/κζε 

Ηηεκηαηνηθήξ. 

 

7) ΣΤΡΖ ΦΓΣΑ 

Πμ πνμζθενυμεκμ είδμξ ζα πνέπεη κα είκαη Α’ πμηυηεηαξ, παναγυμεκμ απυ πνυβεημ ή με 

μείγμα πνυβεημο-γίδηκμο γάιαθημξ, ζφμθςκα με ημκ θχδηθα Πνμθίμςκ & Νμηχκ, απυ 

εγθεθνημέκμ ηονμθμμείμ θαη ζηεκ ζοζθεοαζία ημο παναγςγμφ κα ακαγνάθεηαη: 

 

α) ημ μκμμαηεπχκομμ ημο παναγςγμφ, ηονμθυμμο ή ε επςκομία ηεξ επηπείνεζεξ, 

β) ε ημπμζεζία ημο ηονμθμμείμο θαη 

γ) ε εμενμμεκία παναγςγήξ. 

Πα ηνίμμαηα απμθιείμκηαη. 

 

8) ΓΖΑΟΤΡΣΖ ΙΓ ΘΖΠΑΡΑ 3,9% 

Κα έπεη πενηεθηηθυηεηα ζε παναδμζηαθυ ιίπμξ 3,9% απυ κςπυ γάια, ζε ζοζθ. 200 

γν.,αενμζηεγχξ θιεηζμέκμ θαη κα παναζθεοάδεηαη ζε ενγαζηήνηα γηαμονηημφ εγθεθνημέκα. Πμ 

πνμμεζεουμεκμ γηαμφνηη θαη ηα ενγαζηήνηα παναζθεοήξ ημοξ κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ 

πμο ζέηεη ηζπφςκ θχδηθαξ ηνμθίμςκ θαη πμηχκ. 

 

9) ΓΖΔΕ ΓΑΘΑΗΣΟΗΟΙΖΑ 

Πμ κςπυ βμφηονμ ζα παναζθεοάδεηαη απυ πιήνεξ θαη θακμκηθυ γάια αγειάδμξ ή πνυβεημ 

παζηενηςμέκμ ή κα πνμένπμκηαη απυ παζηενηςμέκε θνέμα, κα θένεη πνμζηαηεοηηθυ 

πενηηφιηγμα έκακηη δοζμεκχκ ελςηενηθχκ επηδνάζεςκ θαη κα έπεη παναζθεοαζζεί ζε 

εγθαηαζηάζεηξ αδεημδμηεμέκεξ, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. Πα ζθιενά θαη 

εμίζθιενα ηονηά κα είκαη Α’ πμηυηεηαξ θαη κα έπμοκ παναζθεοαζζεί ζε εγθαηαζηάζεηξ 

αδεημδμηεμέκεξ, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ζηεκ πνμζθμνά κα δειχκεηαη ε 

πνμέιεοζή ημοξ. 

 

10) ΔΤΙΑΡΖΗΑ, ΡΤΔΖ 

Πα πνμμεζεουμεκα δομανηθά κα πιενμφκ ηηξ δηαηάλεηξ ημο θχδηθα Πνμθίμςκ θαη Νμηχκ. 



 

11) ΓΘΑΖΟΘΑΔΟ ΠΑΡΘΓΚΟ 

Ζδηαίηενε βανφηεηα δίδεηαη ζηα έιαηα θαη πανάγςγά ημοξ πμο ζα πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ 

παναζθεοή ηςκ ζπμιηθχκ γεομάηςκ. Γηδηθυηενα ζα πνέπεη κα είκαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ 

ημο άνζνμο 124 ηεξ αν. 15523/31-08-2006 ΗΡΑ (ΦΓΗ 1187/η.Β’/31-08-2006). 

Οογθεθνημέκα: 

Ννυθεηηαη απμθιεηζηηθά γηα: 

 Γιαηυιαδμ ελαηνεηηθυ πανζέκμ, δειαδή ειαηυιαδμ ακςηέναξ θαηεγμνίαξ πμο πανάγεηαη 

απεοζείαξ απυ ειηέξ θαη μυκμ με με μεπακηθέξ μεζυδμοξ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ. 

 Γιαηυιαδμ πανζέκμ, δειαδή ειαηυιαδμ ακςηέναξ θαηεγμνίαξ πμο πανάγεηαη απεοζείαξ 

απυ ειηέξ θαη μυκμ με με μεπακηθέξ μεζυδμοξ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

 Γιαηυιαδμ πμο απμηειείηαη απυ ελεογεκηζμέκα ειαηυιαδα θαη πανζέκα ειαηυιαδα, 

ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

 

12) ΑΡΣΟ - ΑΡΣΟΗΓΤΑΙΑΣΑ 

Μ πνμζθενυμεκμξ άνημξ – ανημζθεφαζμα πνέπεη κα είκαη θνέζθμ, παναγςγήξ ηεξ ίδηαξ 

εμέναξ, 70 γν., παναζθεοαζμέκμ απυ εγθεθνημέκμοξ ηφπμοξ ή θαηεγμνίεξ αιεφνςκ, ζφμθςκα 

με ημκ θχδηθα Πνμθίμςκ & Νμηχκ. 

 

13) ΘΟΖΠΑ ΓΖΔΕ ΠΑΚΣΟΠΩΘΓΖΟΤ 

Πα πνμζθενυμεκα είδε πακημπςιείμο ζα πιενμφκ ηηξ εθάζημηε πενί ηνμθίμςκ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ. 

 

Όια ηα πνμξ πνμμήζεηα πνμσυκηα γηα ηηξ οπενεζίεξ ζπμιηθχκ γεομάηςκ θαζχξ θαη μη 

μμκάδεξ παναγςγήξ, ζοζθεοαζίαξ ή δηακμμήξ ημοξ πνέπεη κα είκαη ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ Η.Τ.Α. 15523/31-08-2006 (ΦΓΗ 1187/η.Β’) θαη με ημοξ θακμκηζμμφξ Γ.Η. 

178/2002 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 ζημοξ μπμίμοξ πενηγνάθμκηαη 

θαη μη εθάζημηε θονχζεηξ. 

 

Γηα ηε κμμημυηεηα υιςκ ηςκ παναπάκς ζα γίκμκηαη αηθκηδηαζηηθμί έιεγπμη απυ ηηξ ανμυδηεξ 

επηηνμπέξ θαη μη ηοπυκ παναηοπίεξ ζα επηθένμοκ ηηξ ακηίζημηπεξ θονχζεηξ (έθπηςημξ, 

πνυζηημα, θηι) 

 

 

Άνζνμ17μ 

Σειηθέξ Δηαηάλεηξ 

Οπεηηθά με ηηξ θονχζεηξ θιπ. ή ηεκ επίιοζε ηςκ δηαθμνχκ μεηαλφ ημο Δήμμο θαη ημο 
Ακαδυπμο, πνηκ θαη μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ γίκεηαη εθανμμγή ηςκ ζπεηηθχκ 
δηαηάλεςκ ημο N. 4412/2016. 

 

 

   

   

   

   

   

 

 



 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 

ΚΟΙΟ ΕΡΑΗΘΓΖΟΤ 

ΔΕΙΟ ΥΓΡΟΚΕΟΤ 

Δ/ΚΕ ΔΖΟΖΗΕΣΖΗΩΚ ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

ΣΙΕΙΑ ΗΟΖΚΩΚΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ, 

ΠΑΖΔΓΖΑ & ΠΟΘΖΣΖΙΟΤ  

 ΔΕΙΜΟ: ενζμκήζμο  
ΠΖΠΘΜΟ: Τπενεζίεξ ζίηηζεξ ηςκ 
μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & ημο 
Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο 
γηα ηε ζπμιηθή πενίμδμ 2020-2021. 

 

                            

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ο Γ Ζ  Ι Ο  
 

Ο οπμιμγηζμυξ ηςκ πμζμηήηςκ ημο ζπμιηθμφ γεφμαημξ  γίκεηαη βάζε ηςκ μαζεηχκ επί ηςκ 
εμενχκ ιεηημονγίαξ ηςκ ζπμιείςκ δειαδή 610 μαζεηέξ Υ 150 εμένεξ (επηέμβνημξ 2020 – έςξ 
ηέιμξ ζπμιηθμφ έημοξ Ιάσμξ 2021). 

 

 

 

Α/Α ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΙΟΚΑΔΑ ΠΟΟΣΕΣΑ ΣΖΙΕ 
ΙΟΚΑΔΟ 

ΔΑΠΑΚΕ 

1 Πανμπή οπενεζηχκ 
πιήνμοξ ζπμιηθμφ 

γεφμαημξ πμο 
πενηιαμβάκεη θονίςξ 

πηάημ, ζαιάηα, 
θνμφημ, γιοθυ, κενυ, 

ρςμί 

Ιενίδα / 
οπενεζία 
ζπμιηθμφ 
γεφμαημξ 

91.500 3,98 364.170,00 

  ΤΚΟΘΟ 91.500 3,98 364.170,00 

  ΦΠΑ  13% 47.342,10 

  ΓΓΚΖΗΟ 
ΤΚΟΘΟ 

  411.512,10 

 

 

 

 

 

 

Ε  Γηζεγήηνηα                                        Μ Δηεοζοκηήξ Δημηθεηηθχκ Ρπενεζηχκ                                                   
     
 
 
 

Γιίδα Ζαηνάθε                                                            Κηθυιαμξ Βαζηιάθεξ  
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