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ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Σούδα, 27 Δεκεμβρίου 2019 
Συν.:Παραρτήματα «Α» και «Β». 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για Ανάδειξη Ενοικιαστή Χώρου προς 
Ανάπτυξη / Εκμετάλλευση Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης 
Πρόχειρου και Πλήρους Γεύματος (Κυλικείου /Σνακ Μπαρ) εντός Εγκαταστάσεων του 
Ναυστάθμου Κρήτης, για Χρονικό Διάστημα Δύο (2) Ετών με Δικαίωμα Μονομερούς 
Παράτασης ενός (1) Έτους μετά από Απόφαση της Υπηρεσίας. 
    
                                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  01/20 

              Έχοντας υπόψη:   
α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
   (1) Του ΝΔ 721/1970 (Φ.Ε.Κ.251Α'70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 
Ε.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   (2) Του Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   (3)  Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/4/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   (4) Της απόφασης 158/2016 (Φ.Ε.Κ.3698/Β/16-11-2016) «Έγκριση τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α'147)». 
   (5)  Του ΝΔ 1400/73 (Α΄114)  «Περί μη χρησιμοποιήσεως  ως άμεσους ή έμμεσους 
αντιπροσώπους τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των 
Ε.Δ.». 
   (6) Του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄ 199/28-09-99) «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων και Άλλες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης». 
  (7) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 487/00 (Φ.Ε.Κ. 1219 Β'/04-10-2000) «Περί 
υγιεινής των τροφίμων» σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. 
  (8) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15523/06 (Φ.Ε.Κ. 1187 Β')  «Ρύθμιση ζητημάτων 
που αφορούν τη διαδικασία κατάσχεσης δέσμευσης απόσυρσης/ανάκλησης τροφίμων». 
  (9) Της  Υγειονομικής Διάταξης υπ’ αριθμόν Υ1γ/Γ>Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718         Β΄/08-
10- 12 ) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 
ποτών και άλλες διατάξεις». 
 (10) Της  Απόφασης ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-07 (Φ.Ε.Κ.2300   Β'/3-12-
07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική 
Απόφαση και Αρ. 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12). 
 (11) Του εγγράφου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με Αρ. Πρωτ.Ε.Ξ. 18447-
2018/10001/31-5-18.  





 (12)  Το αρ. 137 της Υ.Α. 12-7-18/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).» 
 (13)   Της υπ.αριθμ. 16228/2017(ΦΕΚ 1723/τ.β./18-5-17 ΚΥΑ). 
 (14) Φ.858.2/09/54172/Σ.1055//16-12-2019/ΝΚ Απόφαση Λήξης Προηγούμενης 
Σύμβασης. 
 (15)   Το σήμα ΝΑΑ 201417Ζ ΔΕΚ 19/ΔΔΜΝ. 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1.   Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, ήτοι την υψηλότερη 
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στα συνημμένα Παραρτήματα 
(Α) και (Β), για ανάδειξη ενοικιαστή χώρου προς ανάπτυξη / εκμετάλλευση επιχείρησης 
μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου και πλήρους γεύματος 
(Κυλικείου /Σνακ Μπαρ) εντός εγκαταστάσεων του Ναυστάθμου Κρήτης, για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους μετά από 
απόφαση της υπηρεσίας. 
 
 
2.         Η σύμβαση ανατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, η τιμή εκκίνησης του οποίου  
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων Τετρακοσίων ευρώ (1400,00€), ενώ η προϋπολογισθείσα  
συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 50.400,00€ και το τελικό ύψος θα καθορισθεί  
μετά  το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 
σε δύο (2) έτη, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) έτος, με τους ίδιους όρους. Το 
δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης (option) αποτελεί μονομερές δικαίωμα του ΝΚ και 
εξασκείται αποκλειστικά κατά την κρίση του. 
 

3.  Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού, ως παραρτήματα «Α» και «Β» με τις 
προσθήκες αυτών καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
διαγωνιζομένων, προβλέπονται δε στον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), ο οποίος βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr/) > Γενική Διεύθυνση Κρατικών 
προμηθειών>Νομοθετικό Πλαίσιο – εγκύκλιοι > Νέος Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου.  

 

4.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17/01/2020 και ώρα.11:00 στη Λέσχη 
Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΑΝΚ) ενώπιον Επιτροπής, που θα ορισθεί με 
διαταγή Δ/ΝΚ. 

 

5.    Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραμματεία ΔΟΥ/ΝΚ, Διοικητήριο ΝΚ, Ναύσταθμος 
Κρήτης Σούδα ΤΚ 73200 Χανιά. 

 

6.     Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 16/01/2020, Ημέρα Πέμπτη,  Ώρα 14:00  

 

7.  Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

8.    Κωδικός CPV : 55410000. 





 

9.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με μέριμνα ΝΚ/ΔΟΥ στα 
πληροφοριακά συστήματα ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ 
(www.hellenicnavy.gr). 

 

10.  Τα Επιμελητήρια και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία κοινοποιείται η 
παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίησή της. 
 
11.   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Γραφείο Ειδικών Διαχειρίσεων ΝΚ (ΣΤ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) Τηλ.: 2821082323 και 
στον Κεντρικό Επιμελητή ΝΚ (ΚΕΕΠ/ΝΚ) Τηλ.:2821082708, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
 
                                                           
 
 
 
 
                                                                         Αρχιπλοίαρχος Θ. Μικρόπουλος ΠΝ  
                                                                     
                                                                                            Διοικητής 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθχος (Ε)Ι.Σκαμνάκης ΠΝ 
Προιστ. ΣΤ΄ Χρημ.Διαχείρισης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

"A" :Γενικοί Όροι Διαγωνισμού  

 

"Β" :Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
 
 

http://www.hellenicnavy.gr/




Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.858.3/10/54246/Σ.1072/ 27-12- 2019 Από  //ΝΚ/ΔΟΥ ΣΤ' 
ΧΡΗΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
 
A.   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
Β.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
 
1.  ΔΔΜΝ 
 
2.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Μέσω mail) 
 
3.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Μέσω mail) 
 
4.  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μέσω mail) 
 
5.  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
6.  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
7.  ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
8.  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
9.  ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
10. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (Μόνο το Κυρίως Σώμα) 
 
11. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
12. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ : ΔΔ, ΔΟΥ 





Παράρτημα «Α» 
Ανήκει στο έγγραφο ΝΚ/ΔΟΥ Φ.858.3/10/54246/Σ.1072//27-12-2019/ΣΤ ΧΡΗΜ.ΔΙΑΧ. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ και ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ / ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΝΚ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

Αντικείμενο 
 
         Εκμίσθωση χώρου περίπου 300 τ.μ., με δυνατότητα ανάπτυξης καθισμάτων και 
αντιστοίχων τραπεζιών εντός των εγκαταστάσεων Ναυστάθμου Κρήτης, για τη 
λειτουργία/εκμετάλλευση επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 
και πλήρους γεύματος (Κυλικείου /Σνακ Μπαρ), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους μετά από απόφαση της υπηρεσίας. Το δικαίωμα 
προαίρεσης – παράτασης (option) αποτελεί μονομερές δικαίωμα του ΝΚ και εξασκείται 
αποκλειστικά κατά την κρίση του. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής ήτοι της υψηλότερης προσφοράς, εφόσον υφίσταται πληρότητα 
των απαιτουμένων δικαιολογητικών, με κατώτερη αποδεκτή προσφορά το ποσό των χιλίων 
τετρακοσίων ευρώ (1400,00€). Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων προσφορών ήτοι προσφορές 
με την ίδια ακριβώς τιμή, ο ΝΚ θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής εκτέλεσης του διαγωνισμού που θα έχει οριστεί από το ΝΚ και παρουσία των 
ανωτέρω οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 90 Ν.4412/16. 
 

            
                                                        ΑΡΘΡΟ 2  
 
                                           Διενέργεια   Διαγωνισµού 
 
              1.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17/01/2020 , Ηµέρα: Παρασκευή, 
Ώρα:11:00,σύµφωνα µε τους Ν.4270/2014 και Ν.4412/16, στη Λέσχη Aξιωματικών  
Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΑΝΚ) ενώπιον Επιτροπής, που θα ορισθεί με διαταγή Δ/ΝΚ.  
              2. Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραμματεία ΔΟΥ/ΝΚ, Διοικητήριο ΝΚ, Ναύσταθμος 
Κρήτης Σούδα ΤΚ 73200 Χανιά. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 16/01/2020 , Ημέρα 
Πέμπτη, Ώρα.14:00. 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3  
 

                                           Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

προβλέπονται από το Ν.4412/2016, άρθρο 25.                                                       
 
                                                  
   





                                                          ΑΡΘΡΟ 4 
 
                                   Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  
                                    

1. Οι προσφορές (δικαιολογητικά-οικονομική), υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
 

2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
 

     α. Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ και ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ / ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ) εντός ΝΚ». 

 
                                        β.  Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,  ήτοι 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΣΤ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.  
 

                   γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης.       

        δ. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών . 

                   ε. Τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση κλπ), του προσφέροντος-αποστολέα.                      

                 στ. Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η΄ ΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 
 
και προσκομίζονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από τους 
διαγωνιζόμενους εντός της προθεσμίας που  καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 
3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα, τα εξής: 
 

α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 
 

β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο,  µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

 
4. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 

 
5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε 
τα έννοµα συµφέροντα του προσφέροντος, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται 
να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου ή δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας .  

 
6.  Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης 





απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

7. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους µε τους εξής τρόπους:  
 

α. Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 

β. Αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
στην έδρα της Υπηρεσίας Διενέργειας του Διαγωνισµού. 
 

8. Οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη (αριθµό πρωτοκόλλου), µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία (Γραμματεία ΝΚ/ΔΟΥ) µέχρι 
την προθεσµία υποβολής προσφορών.  
 

9. Οι προσφορές που περιέρχονται εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών, δεν λαµβάνονται υπόψη, έστω και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα. Η 
Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή 
για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και να 

απαιτεί την προσκόμιση των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων και των αποδεικτικών µέσων 

που αναφέρονται (Ν.4412/2016, άρθρα 80 και 82), ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισµού. 

 

11.  Οι προσφορές υποβάλλονται:  

        α. Στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα( παρ. 4 άρθρου 92 του Ν.4412/16). 

 
β. Υποχρεωτικά µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 

φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση κατά φύλλο. 
 

γ.Δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. 
 

 
12. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  
 

                         14.  Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του 
για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 
συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παρεχόµενες από την 





Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της διακήρυξης.  
 
15.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για τον διαγωνισµό από το 

Γραφείο Ειδικών Διαχειρίσεων ΝΚ (ΣΤ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) Τηλ.: 2821082323 και τον 
Κεντρικό Επιμελητή ΝΚ (ΚΕΕΠ/ΝΚ) Τηλ.:2821082708, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
16. Αποκλίσεις από τους  όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό 

των προσφορών.  

 

17.  Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και 
αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 
του Ν. 4250/14. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
1.    Οι προσφορές θα έχουν ισχύ και θα δεσµεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 

διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, µε έναρξη από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

2.   Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον παραπάνω, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 

3.   Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα µέχρι 
δώδεκα µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
 

                                         Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), βάσει της υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης 
(ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016) και σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος 
Παραρτήµατος «Α», υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωποτου οικονομικού φορέα ως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 
              2.  Υπεύθυνη Δήλωση χρόνου ισχύος προσφοράς (τουλάχιστον 181 ημέρες από τη 
μέρα διενέργειας του διαγωνισμού). Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω 
οριζόµενα απορρίπτονται. 

  
             3. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 





 
                                                                ΑΡΘΡΟ 7 
 

                                           Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 
 1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο - αντίγραφο), σύµφωνα µε 
την Προσθήκη «2» του παρόντος Παραρτήµατος «Α». Ως τιµή εκκίνησης και ελάχιστο µηνιαίο 
µίσθωµα ορίζεται το ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1400,00) ευρώ. Προσφορά που ορίζει 
µηνιαίο µίσθωµα κάτω από το ποσό αυτό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
              2. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως, ενώ σε 
περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή.  
 
              3. Η αναγραφή των τιµών γίνεται στο νόµισµα του ευρώ (EURO). Προσφορές που δεν 
δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
 
             4. Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  µε  σαφήνεια  η προσφερόµενη τιµή 
ή δεν είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
             5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

  
             6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
             7.   Δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές.  
 
              8. Οι οικονοµικές προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.  
 
              9. Τα έγγραφα του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, είναι τα µόνα στα οποία 
επιτρέπεται να καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

                                            Απόρριψη Προσφορών 

 
  1. Η αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για οποιοδήποτε 

λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και το 
Ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104, όπως ενδεικτικά, προσφορά: 
 
                    α. Η οποία περιήλθε στο Ναύσταθμο Κρήτης εκπρόθεσµα, µετά την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 
                     β. Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο  
102.  





                     γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα 
Αρχή σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 102. 

  
                     δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τους 
γενικούς και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
                     ε.  Υπό αίρεση. 

 
          στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής. 

 

                      ζ.  Με χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ζητούµενο στη διακήρυξη.  
  

            η.  Με  τιµή  που  έχει  ξέσµατα,  σβησίµατα,  προσθήκες  ή διορθώσεις. 
                  
                       θ. Η οποία αφορά συµµετοχή σε µέρος του διαγωνισµού και όχι στο σύνολο 
αυτού . 
                        ι. Η οποία περιέχει οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε οποιοδήποτε µη 
επιτρεπτό σηµείο της προσφοράς, όπως στα έγγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής κλπ. 
  
                       ια. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη και το 
Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9  
 

Αποσφράγιση Προσφορών – Διεξαγωγή ∆ιαγωνισµού 
 

      1.  Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τους 
όρους του διαγωνισµού.  
 

       2. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέρχονται στον Ναύσταθμο Κρήτης 
εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
 

       3. Η διεξαγωγή του Διαγωνισµού γίνεται παρουσία αυτών που υπέβαλαν 
προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (εφόσον το επιθυμούν), διαδοχικά µε τις 
ακόλουθες διαδικασίες:  

 
    Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού: 

 
                          α. Παραλαµβάνει  τους  Φακέλους  Προσφοράς  που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στη Γραμματεία ΔΟΥ/ΝΚ. 
 

                                    β. Ελέγχει  την εµπρόθεσµη  κατάθεση  των Φακέλων  Προσφοράς και 
αποκλείει όσους είναι εκπρόθεσµοι. 
 

                                    γ. Αριθµεί και µονογράφει όλους τους Κύριους Φακέλους Προσφοράς, τους 
οποίους αποσφραγίζει. 

 
                                δ.   Αριθµεί  και  µονογράφει  όλους  τους  επιµέρους Φακέλους  
                                        (1). Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
                                            (2).Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», χωρίς να τους 





αποσφραγίσει. 
 

                                     ε. Αποσφραγίζει  τους  φακέλους  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
µονογράφει το περιεχόµενο τους και ελέγχει την έγκυρη υποβολή και την πληρότητα των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων. 
 

                                  στ.   Αποσφραγίζει τους φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των 
προκριθέντων υποψηφίων ,μονογράφει το περιεχόµενο τους και αξιολογεί τα οικονοµικά 
στοιχεία των προσφορών. 

     
 
 
  ζ.  Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού, µε την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών συντάσσει πρακτικό καταγράφοντας όλους τους 
υποψηφίους με τις προσφερόμενες τιμές τους καθώς και τους μη προκριθέντες (αναφέροντας 
και τους λόγους απόρριψης) και εισηγείται την κατακύρωση της σύµβασης στον προσωρινό 
ανάδοχο. 

 

 

  ΆΡΘΡΟ 10 

 

Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 

             1.  Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 
106, µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού: 

 
              α.   Αν η διαδικασία αποβεί άγονη. 

             β. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης. 

              γ.  Αν οι οικονοµικές και  τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία  

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

              δ.  Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης. 

             ε.   Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης. 

            στ. Για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

               ζ.  Για  λοιπούς  λόγους  που  προβλέπονται  από  την  κείµενη νοµοθεσία. 

 
        2. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή 
οποιασδήποτε φάσης αυτής, µε τροποποίηση ή µη των όρων. 
 
 





ΑΡΘΡΟ 11 
 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

1.   Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν από την υπογραφή της σύµβασης, µε 
έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία ο εργολάβος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός 
πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 80 και 82 του Ν.4412/2016, από 
τα οποία αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 και η πλήρωση των κατά περίπτωση ζητούµενων από τη διακήρυξη απαιτήσεων 
σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016 . 

Αναλυτικά: 
                    α.    Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του μειοδότη 
οικονομικού φορέα.              
                      β. Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου, σύµφωνα µε την 
περίπτωση α΄ της παρ.2, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ.1 του άρθρου 73, του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από τα οποία προκύπτει ότι 
πληρούνται οι ανωτέρω  προϋποθέσεις. Το εν λόγω απόσπασµα υποχρεούνται να 
προσκοµίζουν και τα πρόσωπα τα οποία είναι µέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του προµηθευτή ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν, σύµφωνα µε το δεύτερο εδαφίο της παρ. 1 του άρθρου 73 
 

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

 ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα 
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του 
οικείου ΟΤΑ. 
 

στ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (Εκδίδεται 
ηλεκτρονικά από την πύλη του ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr)  
 
ή εναλλακτικά σε περίπτωση που δεν υφίστανται ηλεκτρονικά στοιχεία:  
 

http://www.sepenet.gr/




 
 
Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ενώπιον 
συμβολαιογράφου, 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: 
α) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται 
,σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
<<υψηλής>> ή <<πολύ υψηλής>> σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους .(Οι ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ). 
 
                       ζ.  Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, απεριόριστης ισχύος, η οποία θα 
ανέρχεται στο 5% επί της αξίας της σύµβασης (ποσό ενοικίου Χ 5% Χ 36 μήνες), η οποία 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που   λειτουργούν 
νόμιμα στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών εάν δεν είναι διατυπωμένα 
στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση . 
 
                        η. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού 
νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό (κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ)., ή επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.(Θεωρημένο εάν δεν είναι ΦΕΚ) 
 

 θ. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει  αντίγραφο ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου που θα καλύπτει κάθε σωματική βλάβη ύψους 500.000 ΕΥΡΩ και υλική ζημία 
ύψους 100.000 ΕΥΡΩ, που θα προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή μηχανημάτων ή 
μεταφορικών μέσων του, σε προσωπικό ή εγκαταστάσεις του ΝΚ, εντός της Ναυτικής περιοχής 
μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
                      
 
            2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν.4412/16. 
 
            3. Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 
 

 





 ΑΡΘΡΟ 12 
 

                                            Ενστάσεις-Προσφυγές 

 
1.  Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από 

το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

2.  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε 
(5) µέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
 

3. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία είναι 
πέντε (5) µέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα.  
 
              4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιoν της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,του Ν.4412. 
 
             5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
Δηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύµβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον Διοικητικό Όργανο. 
 
 
             6.   Μετά την εξέταση της ένστασης από το αρμόδιο γνωμοδοτικό Όργανο (Επιτροπή 
Ενστάσεων), η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κατάθεση της για την αποδοχή ή την απόρριψη αυτής. Σε περίπτωση ‘ένστασης  κατά την 
διακήρυξη ή την πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, 
τεκμαίρεται κάθε φορά, η απόρριψη της ένστασης.   

                                                 

                                            

                                                      ΑΡΘΡΟ 13  

   

Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου-Κυρώσεις-Εξαιρέσεις 

 

           1.    Έκπτωτος κηρύσσεται ο Ανάδοχος σε περίπτωση που: 

                       α. Υποβάλλει   ψευδή   ή   ανακριβή   δικαιολογητικά, τα  οποία απαιτούνται για 

την κατακύρωση και το οποίο αποδειχθεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

                    

                    β.  Δεν  προσέλθει  το  προσωπικό  του  να  αναλάβει  εργασία  εντός του 

προβλεπόμενου χρονικού διαστήµατος ή δεν αναπληρώνει εγκαίρως  το προσωπικό, ώστε να 

εργάζεται σταθερά ο αιτούµενος από τη διακήρυξη αριθµός, αφού κληθεί πρώτα για παροχή 

εξηγήσεων. 

                    γ. Διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής νοµοθεσίας, αµοιβών, 

ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, αποζηµιώσεων φόρων κλπ ή εφόσον κατά 

την εκτέλεση της σύµβασης αθετεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 





                  δ. Εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 

ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση 

εναντίον του για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλματος του. 

 

         2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 Παρ.4 του Ν.4412/2016 

 

             3.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο ανάδοχος ευθύνεται 
και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του Ναυστάθμου Κρήτης από τη µη εκτέλεση ή 
την πλημμελή εκτέλεση της σύµβασης. 

 

               4.  Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθούν παραλείψεις ή µη 
τήρηση των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα συμφωνηθέντα στη σύµβαση που θα υπογραφεί, 
εφαρμόζονται τα εξής: 
 

     α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις : 

 

                               (1) Επαναλαμβανόμενη έλλειψη ειδών . 

                               (2) Πώληση µε αυθαίρετη αύξηση τιµών των διατιμημένων ειδών. 
 

     (3) Πώληση ειδών που δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν 
µικροσκοπικής ή µακροσκοπικής εξέτασης. 

 
                               (4)  Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητας τόσο κατά την 

παρασκευή όσο και κατά τη διάθεση των υπόψη ειδών. 
 

                                  (5)  Μη συµµόρφωση του προµηθευτή µε τις υποδείξεις του ΝΚ ή ο τρόπος 
συναλλαγών του δεν είναι αυτός που επιβάλλεται για διάθεση προς Στρατιωτική Μονάδα,  
επιβάλλεται: 

                        (α) Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη επίπληξη.                       

                        (β) Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο 500 Ευρώ. 

                           (γ) Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο 1.000 Ευρώ.           

                        (δ) Για την τέταρτη παράβαση, κήρυξη έκπτωτου. 

β. Όσον αφορά προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή για την 
υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση [(µε τοξικές, κλπ ουσίες, αγαθά που 
υπέχουν µόλυνση κ.ο.κ (ΚΥΑ 121/03, ΦΕΚ 685/ΤΒ/30-5- 03)], επιβάλλεται: 

     (1)  Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη επίπληξη. 
      
     (2)  Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο 500 Ευρώ. και 

 
     (3)  Για τρίτη παράβαση,  κήρυξη έκπτώτου. 

 

             5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η επιτροπή ελέγχου 
σύµβασης, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα με δική της 
πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας Δ / Ν Κ , είτε ύστερα από έγγραφη ή 
προφορική επισήµανση της παράβασης από την Επιτροπή Ελέγχου καλής εκτέλεσης της 





Σύμβασης. Η επιβολή προστίµου θα εγκρίνεται από αυτούς που έχουν την δικαιοδοσία 
εγκρίσεως των αντίστοιχων δαπανών. 

 
            6.   Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα 

µέλη της ένωσης. 
 

            7.  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση, όταν: 

 

                                     α. Η σύµβαση  δεν υπογράφτηκε  ή  δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη  του Δηµοσίου. 

 

          β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 14 
 

Ανωτέρα βία 
 

               1.  Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση. 

 

               2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. Σε όσες περιπτώσεις επικαλείται 
ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι 
υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

               3.   Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:  

                      α.  Γενική  ή  µερική  απεργία  που  συνεπάγεται  τη  διακοπή των εργασιών του 
καταστήµατος του αναδόχου. 

 
              β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου που συνεπάγεται την 

διακοπή των εργασιών του. 

               γ.  Πληµµύρα.  

               δ.  Σεισµός. 

               ε.  Πόλεµος. 

 
   στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και εφόσον 

επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή προµηθευτή 
δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 

                 
 

 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 15 
 

Ισχύον  Δίκαιο 
 

            1.    Τυχόν προσφυγή του μισθωτή σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο δεν παρέχει 
σε αυτόν το δικαίωμα αναστολής εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
            2.   Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων αρμόδια είναι τα 
Δικαστήρια Χανίων. 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
 

Τρόπος πληρωμής  
 

        Το μίσθωμα του τρέχοντος μηνός θα κατατίθεται διατραπεζικά στον λογαριασμό ΣΤ’ 

Χρηματική Διαχείριση  ΔΟΥ / ΝΚ το αργότερο μέχρι την 5η ημερολογιακή ημέρα του μήνα που 

αφορά. 

 
 
 
 
 
 

                                                               Για την ακρίβεια 
 

                                                                 Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Σκαμνάκης Π.Ν. 
 

 
 
 
 
 

 
 
                ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
                << 1>> ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ   ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (ΤΕΥΔ ) 
 
                << 2>> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
          
                << 3>>  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 
 





        ΠΡΟΣΘΗΚΗ<< 1 >> ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Α>> ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.1/19 
 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΟΥΔΑ, ΧΑΝΙΑ, ΤΚ:73200 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ,                                       
Ανθυποπλοίαρχος  (Ε) Ι. Σκαμνάκης ΠΝ 
- Τηλέφωνο: 2821082323, 2821082708, FAX: 2821082129 
- Ηλ. ταχυδρομείο: di_nk_doy@navy.mil.gr 
- Iστοσελίδα ανάρτησης διακήρυξης :www.hellenicnavy.mil.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Ανάδειξη αναδόχου για τη λειτουργία/εκμετάλλευση επιχείρησης μαζικής 
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου και πλήρους γεύματος 
(Κυλικείου /Σνακ Μπαρ), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης ενός (1) έτους μετά από απόφαση της υπηρεσίας, σε 
εκτέλεση της διακήρυξης 01/2020 ΝΚ 

 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ παρέχονται στην  
<< ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ  23>> του ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:43H10ΞΤΒ-Κ3Ε) 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος V.  
 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 





 
 
Εάν όχι: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
 
γ) [……] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στη 
παρούσα διακήρυξη;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

η δωροδοκίαix,x· 

η απάτηxi· 

η τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

η παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

[] Ναι [] Όχι  





λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 

 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές  τις περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxvii;Εάν ναι, να 
αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[.......................] 

 





 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων xxviii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
 [……] 





 

 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

 
[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 





Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι: 

α. Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 

β. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω, καθώς και 

στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας Προσφοράς είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων. 

γ. Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 

ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπος, µόνιµος ή σε 

εφεδρεία Αξιωματικός των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει 

πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 

του Άρθρου 66 του Ν.1400/73. 

ε. Αποδέχοµαι την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από αρµόδια επιτροπή του 

Ναυστάθμου Κρήτης. 

στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

ζ. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα. 

η. Τα προσφερόµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών (ΚΠΤ) και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και τις λοιπές αγορανοµικές 

διατάξεις. 

θ. Είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

                      (1) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν . 

(Υπό την προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  

πληροφορίες  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση). 

(2) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. (Στις περιπτώσεις επαναληπτικών διαγωνισµών απαιτείται η εκ νέου 





αποστολή δικαιολογητικών/εγγράφων, καθόσον το σύνολο των εγγράφων του αρχικού 

διαγωνισµού αποστέλλονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και δεν βρίσκονται στην κατοχή 

της Αναθέτουσας Αρχής). 

ι. ∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο ΝΚ και τις Προϊστάµενες αυτού Αρχές, 

προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της 

παρούσας ∆ιακήρυξης, µε αντικείµενο τη Μίσθωση – Εκµετάλλευση της επιχείρησης μαζικής 

εστίασης του ΝΚ. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): 

 

 

 

                                                                    Για την ακρίβεια 
 

                                                                  Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Σκαμνάκης Π.Ν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.1/20 
   
 

 

                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ            ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ NK 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                  FAX:  
 

 
 
                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Αναφερόμενοι στο Συνοπτικό Διαγωνισμό που θα γίνει την ……σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό ……………………. από ………….. της ΣΤ Χρηματικής Διαχείρισης  της ΝΚ/ΔΟΥ 
Διακήρυξης και την σχετική ανακοίνωση στον τύπο, σας προσφέρουμε τα κάτωθι: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ (Αριθμητικώς και 
ολογράφως) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

(1) (2) (3) (4) 

1. Μηνιαίο μίσθωμα  
εγκαταστάσεων  και 
περιβάλλοντος χώρου 
κτιρίου Ν.Κ. που θα 
χρησιμοποιηθεί για την 
ΜΙΣΘΩΣΗ – 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ και 
ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
(ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ / ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ) εντός ΝΚ 

 Αποδεχόμαστε 
πλήρως 
τoυς περιορισμούς και 
τους όρους της 
σχετικής διακήρυξης 

  





          
Παράρτημα «Β» 
Ανήκει στο έγγραφο ΝΚ/ΔΟΥ Φ.858.3/10/54246/Σ.1072//27-12-2019/ΣΤ ΧΡΗΜ.ΔΙΑΧ. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄ Β΄΄ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ και 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ/ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΝΚ 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

Προσφερόμενα Είδη 
 

      1.  Τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες 
γενικές κατηγορίες: 
 
               (1) Ελαφρύ φαγητό –Είδη οβελιστηρίου 
               (2) Είδη σφολιάτας και Burger. 
               (3) Ζυμαρικά- PIZZA και παράγωγα προϊόντα αυτής.          
               (4) Γάλα και παράγωγα προϊόντα αυτού. 
               (5)  Παγωτά - Γλυκά. 
               (6)  Αναψυκτικά - Χυμοί  – Ροφήματα – Καφέδες .  
                 (7)   Διάφορα Σνακ 
               (8)  Είδη Ατομικής Υγιεινής 
               (9)  Αναμνηστικά είδη (Με σήμα ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ) 
              (10) Είδη Κρητικής παράδοσης/Πολιτισμού  
              (11) Λοιπά είδη  
 

        2.    Καθορίζονται συγκεκριμένες τιμές για τα είδη που αναγράφονται στη συνημμένη 
προσθήκη «1» του παρόντος παραρτήματος με τις αντίστοιχες προδιαγραφές (οι τιμές που 
καθορίζονται είναι με ΦΠΑ). Για τα υπόλοιπα γεύματα-είδη που θα προσφέρονται, ο μισθωτής 
θα καθορίσει τιμές κατά την κρίση του. Η υπογραφείσα σύµβαση, δύναται να τροποποιηθεί/ 
επεκταθεί ως προς τα πωλούµενα «Λοιπά Είδη», κατόπιν έγγραφης πρότασης του Αναδόχου 
και σχετικής έγκρισης του Δ/ΝΚ. 
 
       3.  Παρέχεται η δυνατότητα πώλησης καπνικών προϊόντων ακολουθώντας τις διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας  
 
       4.    Τα διατιμημένα είδη υποχρεωτικά θα πρέπει να παρέχονται από τον μισθωτή και τυχόν 
επαναλαμβανόμενη έλλειψη τους καθώς και αυθαίρετη αλλαγή των τιμών τους  αποτελεί αιτία 
για επιβολή κυρώσεων όπως αναφέρεται στο Άρθρο 13, Παραρτήματος Α της διακήρυξης.  
 
       5.    Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί αύξησης των κάθε φύσεων δαπανών, 
φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των 
επί πώληση προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ. Η αναπροσαρµογή των 
τιµών των διατιμημένων ειδών είναι δυνατή, µόνο µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης, µια (1) φορά ετησίως, µετά από αίτηση του ανάδοχου και την 
προσκόµιση επίσηµων δικαιολογητικών αύξησης των τιµών των πρώτων υλών από αρµόδια 
υπηρεσία (Υπ. Ανάπτυξης /∆νση Εµπορίου – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κλπ.) 

 





ΑΡΘΡΟ  2 
                                                             Λειτουργία Καταστήματος 
 

          1.  Το  Κυλικείο  θα λειτουργεί υποχρεωτικά με ωράριο λειτουργίας τουλάχιστον από τις 
07:00 έως 16:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως 14:00 το Σάββατο. Ο 
μισθωτής δύναται να λειτουργεί το κατάστημα και την Κυριακή καθώς και κατά τις επίσημες 
αργίες, εφόσον το επιθυμεί, ενημερώνοντας αναλόγως τον ΝΚ. 
 
         2.  Το εν λόγω κατάστημα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων και κατά προτεραιότητα του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετεί 
στην περιοχή του Ναυστάθμου Κρήτης, μη δυνάμενου του μισθωτή να εξυπηρετεί έτερα άτομα 
πλην των παραπάνω αναφερομένων. 
 
         3.    Για  την διάθεση των ειδών θα εφαρμόζεται το σύστημα της αυτοεξυπηρετήσεως  
(SELF SERVICE). 
 
         4.   Δεν θα παραχωρηθεί σε έτερο ιδιώτη η ανάπτυξη άλλου ομοίου καταστήματος εντός 
του Ναυστάθμου Κρήτης, πλην των ήδη υπαρχόντων (εκμετάλλευση εστιατορίου-κυλικείου στην 
περιοχή πλαζ ΝΚ -εκμίσθωση mini market). Επίσης δύναται να διανέμει παραγγελίες εντός της 
Ναυτικής περιοχής του ΝΚ με καθορισμό  παραγγελίας ελάχιστης αξίας. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Παρεχόμενες Ευκολίες 
 

        1. Οι ευκολίες που παρέχονται στον μισθωτή χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μέσα 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ΝΚ είναι  αποκλειστικά οι εξής : 
 
  α. Ρεύμα – Τηλεφωνική γραμμή για κλήσεις εντός ΝΚ (Εσωτερικό Τηλ.) 
                      β. Νερό 
                      γ. Δίκτυο αποχετεύσεως (αποχέτευση γενικά)  
                      .  
   
         2.      Τα έξοδα ανάπτυξης/διαμόρφωσης του χώρου της επιχείρησης βαρύνουν το 
μισθωτή, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει την αισθητική και την καθαριότητα του χώρου.    
 
         3.     Πριν την υποβολή των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς ο 
ενδιαφερόμενος μισθωτής υποχρεούται να ενημερωθεί για τους χώρους που θα του διατεθούν 
από το ΝΚ και εφόσον το επιθυμεί να τους επισκεφτεί μετά από έκδοση σχετικής άδειας εισόδου 
από ΝΚ.  
 
        4.      Οι υποδομές παραλαμβάνονται από τον μισθωτή εάν το επιθυμεί ( Ρεύμα – 
Τηλέφωνο Κτλ), ή αλλιώς εγκαθιστά / χρησιμοποιεί δικά του μέσα για την εκπλήρωση του 
έργου, χωρίς την υποχρέωση από ΝΚ για την παροχή τεχνικών η οικονομικών διευκολύνσεων. 
Ο εξοπλισμός του Κυλικείου που θα τοποθετηθεί από τον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης 
θα απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις με μέριμνα του ιδίου. 
 

 
 
 





ΑΡΘΡΟ  4 
Γενικά 

 
           1.  Η ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν συμβεί κατά την εκτέλεση της 
δραστηριότητας του μισθωτή στο προσωπικό ή το υλικό / εγκαταστάσεις / συσκευές / 
μηχανήματα / μέσα της Υπηρεσίας ή σε προσωπικό τρίτων και που θα προκληθεί από 
υπαιτιότητα του προσωπικού του μισθωτή ή των μηχανημάτων / μέσων / συσκευών / 
εγκαταστάσεων ή τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. 
 
           2.   Για την κάλυψη ατυχημάτων ή ζημιών του προσωπικού και των μέσων του μισθωτή, 
κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει  αντίγραφο 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα καλύπτει κάθε σωματική βλάβη ύψους 500.000 ΕΥΡΩ και 
υλική ζημία ύψους 100.000 ΕΥΡΩ, που θα προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή 
μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων του, σε προσωπικό ή εγκαταστάσεις του ΝΚ, ή σε κάθε 
τρίτο εντός της Ναυτικής περιοχής. Σε περίπτωση μη καταβολής από την ασφαλιστική εταιρεία 
για οποιοδήποτε λόγο του ασφαλιζομένου ποσού, ο μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να την 
καλύψει / αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και έξοδα.   
 
           3.    Στα πλαίσια άσκησης του κύκλου εργασιών / δραστηριοτήτων του μισθωτή που 
εκτελούνται εντός Ναυτικής περιοχής, αυτός, το προσωπικό του καθώς και τυχόν τρίτοι που 
αυτός θα απασχολεί, θα υπόκεινται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του 
Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις εντολές / κανονισμούς της 
Ν. Υπηρεσίας . 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Υποχρεώσεις Μισθωτή 
           

                     1.  Ο ανάδοχος μισθωτής υποχρεούται:  
 

           α. Να εκτελέσει το πρόγραμμα λειτουργίας, να αναπτύξει, να εκμεταλλεύεται την 
επιχείρηση μαζικής εστίασης και να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την 
κατακυρωτική απόφαση  τη διακήρυξη και την σύμβαση. 
              β. Να καταβάλει ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ το συμφωνηθέν από τον διαγωνισμό πάγιο 
μηνιαίο μίσθωμα, εντός του πρώτου ημερολογιακού πενθημέρου του μήνα που αφορά  στον 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.                            
           γ. Να διασφαλίζει την αισθητική και την καθαριότητα του εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου που του έχει διατεθεί (Παρασκευαστήριο , Χώρος Εστίασης, Τουαλέτες κλπ.)  
                     δ. Να μεριμνά  και εξασφαλίζει με δικές του δαπάνες, έξοδα και προσωπικό για τα 
ακόλουθα: 
                        (1) Συντήρηση των χώρων του καταστήματος, τον ευπρεπισμό και την 
καθαριότητα των τραπεζιών, καθισμάτων , κτλ. 
                        (2) Συντήρηση και καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων πλησίον και πέριξ του 
χώρου που θα διατεθεί. 
                        (3) Έλεγχο, ασφάλεια και πρόληψη πυρκαϊάς. Προς τούτο υποχρεούται να 
προσκομίσει, με τα λοιπά δικαιολογητικά το ανάλογο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 
καταστήματος.  
                        (4) Λήψη μέτρων για την αποφυγή της ρύπανσης της περιοχής που θα οφείλεται 
από τις δραστηριότητες του. 
                        (5) Καθημερινή συγκέντρωση των απορριμμάτων, σε ειδικό χώρο, κατόπιν 
υποδείξεως του ΝΚ εντός του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος και αποκομιδή των 





συγκεντρωμένων απορριμμάτων των καταστημάτων στους ειδικούς κάδους που ευρίσκονται 
στην περιοχή. 
    
         2.     Να αναρτήσει πίνακα σε κεντρικά σημεία του Καταστήματος που να είναι ευδιάκριτες 
οι τιμές των προς πώληση γευμάτων - ειδών και να εκδώσει τιμοκαταλόγους που θα είναι 
τοποθετημένοι σε κάθε τραπέζι. 
 
         3.     Να τοποθετήσει δικές του ταμειακές μηχανές που θα χειρίζεται ο ίδιος η υπάλληλος 
του  και η οποίες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. 
 
          4.      Τα συσκευασμένα είδη που θα προμηθεύεται ο μισθωτής και τα οποία θα διαθέτει 
θα είναι από πιστοποιημένες εταιρίες κατά ISO 22000. 
 
                                                                    

                                                                   ΑΡΘΡΟ 6 
Ποιοτικοί έλεγχοι 

 
          1.       Ο υγειονομικός έλεγχος (συμπεριλαμβανομένου του μακροσκοπικού ελέγχου) 
σύμφωνα με τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον αφορά 
στη μεταφορά, στην αποθήκευση, στη συσκευασία, στις επισημάνσεις (με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναγραφή ημερομηνίας παραγωγής και λήξης ανάλωσης επί της συσκευασίας), στα 
χαρακτηριστικά, στο περιεχόμενο, στο βάρος (μικτό-καθαρό) ενεργείται από την Επιτροπή 
Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί δε κατά την κρίση της, να ζητείται η 
παρουσία και γνώμη και άλλων προσώπων με ειδικές γνώσεις (εμπειρογνώμων). Το Π.Ν. 
διατηρεί το δικαίωμα για τον έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών δια της 
μεθόδου της τυχαίας δειγματοληψίας, με την συνδρομή του ΚΒΙΕΣ και άλλων κρατικών ή 
αναγνωρισμένων εργαστηρίων (Γενικό Χημείο του Κράτους κλπ). Σε όλες τις φάσεις της 
ανωτέρω διαδικασίας θα παρευρίσκεται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μισθωτή.  

 
         2. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων αξίας της ποσότητας των 
δειγμάτων κλπ, βαρύνει τον μισθωτή. Ο μισθωτής βαρύνεται επίσης με το κόστος των κατ’ 
έφεση εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
         3. Όταν διενεργείται δειγματοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του μισθωτή ή 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ή ο εκπρόσωπος του αρνηθεί να υπογράψει ή 
δεν προσέλθει παρά την ενημέρωσή του, σημειώνεται στο πρωτόκολλο << ο μισθωτής ή ο 
εκπρόσωπός του αρνήθηκε να υπογράψει ή δεν προσήλθε>> και διενεργείται κανονικά η 
δειγματοληψία. Κατά την δειγματοληψία πρέπει να τηρούνται οι όροι περί δειγματοληψίας που 
καθορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικού 
ελέγχου τα οριζόμενα στις Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Εάν απαιτηθεί παραδίδεται 
στον μισθωτή όμοιο δείγμα (αντίδειγμα), επίσημα σφραγισμένο, το οποίο καταχωρείται στο 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
 
         4. Ως παραβάσεις των όρων της σύμβασης  ενδεικτικά αναφέρονται: 

                      α. Τυχόν εκτροπές που διαπιστώνονται σε διατιθέμενα / πωλούμενα προϊόντα 

μετά από μακροσκοπικό έλεγχο που δίνουν το δικαίωμα απόρριψης των προϊόντων χωρίς να 

απαιτείται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος. 





            β. Τυχόν εκτροπές που διαπιστώνονται σε προϊόντα τα οποία  μακροσκοπικά 

τουλάχιστον εμφανίζονται κανονικά και για τα οποία έχουν ληφθεί δείγματα και έχουν αποσταλεί 

για εργαστηριακή εξέταση (μικροβιολογική, ιστολογική) σε Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Στρατού 

ή άλλα Κρατικά Εργαστήρια και τα οποία ευρέθησαν είτε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, είτε ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, 

είτε ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. 

            γ.   Διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, που 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. 

                       δ.  Ασυνέπεια εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι της 

Υπηρεσίας. 

                     ε.    Φθορές επί της παραχωρηθείσης ακίνητης περιουσίας της Υπηρεσίας. 
                     στ.  Μη παροχή των ειδών με δεσμευμένη τιμή, που αναφέρονται στην προσθήκη 
1 του παρόντος παραρτήματος. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Έλεγχος για εξακρίβωση  τήρησης  κανόνων υγιεινής 

 
         1.  Ο ΝΚ έχει το δικαίωμα να ενεργεί οποιαδήποτε στιγμή ελέγχους που αποσκοπούν στην 
εξακρίβωση της τηρήσεως των κανόνων υγιεινής.  Δηλαδή Ο ΝΚ δύνανται να ελέγχει ανά πάσα 
στιγμή τις αποθήκες, τα ντουλάπια, συρτάρια, φοριαμούς, ψυγεία, δεξαμενές νερού κλπ., για 
εξακρίβωση της ακριβούς τηρήσεως των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τους ισχύοντες για τα 
κυλικεία γενικούς και ειδικούς κανονισμούς υγιεινής, φύλαξης, παρασκευής και διαχείρισης των 
τροφίμων. 
 
        2.   Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να τηρεί πλήρη και απόλυτη καθαριότητα και να 
συμμορφώνεται απόλυτα στις οδηγίες εκείνες που αφορούν στην τάξη και καθαριότητα του 
καταστήματος και λοιπών βοηθητικών χώρων.  Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι τα αναγκαία είδη 
για την καθαριότητα και υγιεινή του κυλικείου  (απορρυπαντικά, σαπούνια χειρός χαρτιά υγείας 
κλπ) όσο και τα απαραίτητα είδη που τοποθετούνται πάνω στα τραπέζια του (χαρτοπετσέτες, 
αλάτι πιπέρι  κλπ.) βαρύνουν τον μισθωτή και θα είναι πάντα διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες.   
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Χρησιμοποίηση Χώρων Εγκαταστάσεων   

  
         1.  Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαρρύθμιση σ’ αυτούς τους 
χώρους εκτός εάν προηγουμένως του δοθεί γραπτή έγκριση από το Ν.Κ. 
 
         2. Μη συνήθεις φθορές βαρύνουν τον μισθωτή ο οποίος υποχρεούται να τις αντικαθιστά 
αμέσως . 
 
        3.  Ο μισθωτής υποχρεούται στην καλή χρήση του διατιθέμενου χώρου και λοιπού 
εξοπλισμού (Πίνακες διανομής τάσης / νερού, γραμμές τηλεφώνου και παρελκόμενα αυτών)  
του καταστήματος και την πλήρη συντήρησή του, ώστε αυτός να διατηρείται σε καλή λειτουργία, 
με δικές του δαπάνες και μέριμνα.  Όλο το κόστος συντήρησης και επισκευής θα βαρύνει τον 
μισθωτή.   
   





         4.  Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή δεν συμμορφωθεί έγκαιρα προς τις υποδείξεις και τις 
προθεσμίες που ορίζει ο Ν.Κ., οι επισκευές και οι ανανεώσεις των καταστραφέντων ή 
απολεσθέντων ειδών, δύναται να εκτελεσθούν από το Ν.Κ. για λογαριασμό και σε βάρος του 
Μισθωτή.  Οι σχετικές αυτές δαπάνες θα εκπίπτουν από την εγγυητική επιστολή.  
 
        5.  Αν ο μισθωτής θελήσει να προβεί με δικά του έξοδα σε προσθήκες και άλλες βελτιώσεις 
των χώρων που θα χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της σύμβασης με σκοπό την καλύτερη και 
πληρέστερη εξυπηρέτησή του, ή για την ελκυστικότερη εμφάνιση των χώρων οφείλει να ζητήσει 
τη σχετική άδεια και έγγραφη έγκριση του Ν.Κ. 
 
          6.  Οποιαδήποτε προσθήκη ή βελτίωση των προαναφερθέντων χώρων, που τυχόν θα 
γίνει από τον μισθωτή κατά την διάρκεια της σύμβασης, παραμένει σε όφελος του Ν.Κ. μετά τη 
λήξη ή λύση αυτής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
Παράδοση χρησιμοποιουμένων χώρων, εγκαταστάσεων,  

επίπλων και σκευών 
 

 1. Μετά τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης ή τυχόν κήρυξη του μισθωτή εκπτώτου, ο 
μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους και οτιδήποτε άλλο γενικά ανήκει στο Ν.Κ 
που του έχει  παραδοθεί για την εκτέλεση του έργου του, σε άριστη κατάσταση  
 
 2. Η ευθύνη αντικατάστασης απωλεσθέντων ή καταστραφέντων βαρύνει τον 
μισθωτή. 
  

ΑΡΘΡΟ  10 
Πρόσληψη Προσωπικού 

 
 1. Ο μισθωτής με δικά του έξοδα θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση 
του απαιτείται, για την ομαλή λειτουργία του Κυλικείου. 
 
          2. Διακίνηση προσωπικού. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο μισθωτής πρέπει 
να παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται  με 
οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΝΚ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με 
σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του  
μισθωτή και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του μισθωτή. Στη περίπτωση που 
ο μισθωτής απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα 
εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της 
αρμόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα 
με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. 
 
 3. Για λόγους ασφαλείας κάθε νέο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται από τον 
μισθωτή, θα πρέπει να εγκρίνεται από το ΝΚ.  Ο μισθωτής πρέπει να συμμορφωθεί με ό,τι 
προβλέπεται από τις αρμόδιες  Αρχές σε σχέση με θέματα Ασφάλειας. 
 
 4.  Ο ΝΚ δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση και την άμεση αποπομπή των 
απείθαρχων, ακατάλληλων, μη τιμίων ιδιωτών η και υπαλλήλων του μισθωτή.  Ο μισθωτής είναι 
υπεύθυνος για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις του προσωπικού του κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του. 
 





 5. Όλα τα μέτρα που αφορούν την επιλογή, πρόσληψη, μεταφορά, πληρωμή, 
ασφάλεια, υγεία, περίθαλψη των εργαζομένων αναλαμβάνονται από τον μισθωτή, υπόκεινται 
στις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και αποφάσεων ή διατάξεων των Τοπικών Αρχών. 
Τυχόν παρεκκλίσεις θα ελέγχονται. 
 
  6. Το απαιτούμενο προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά περίσταση από τον 
μισθωτή για την εκτέλεση της σύμβασης λειτουργίας του κυλικείου ΝΚ μπορεί να προέρχεται 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για τους εργαζόμενους από άλλες χώρες απαιτείται 
άδεια του Υπουργείου Εργασίας. 
 
  7. Ο μισθωτής πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση του μέτρα προς αποφυγή 
κακής συμπεριφοράς του προσωπικού του ή συμπεριφοράς η οποία είναι αντίθετη με τα χρηστά 
ήθη ή τη δημόσια τάξη. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

Εμφάνιση και συμπεριφορά προσωπικού 
 

  1. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος έναντι του Ν.Κ. για την εν γένει καλή εμφάνιση του 
υπαγομένου σ’ αυτόν προσωπικού. 
 
  2. Ο μισθωτής πρέπει να τηρεί αναρτημένη κατάσταση του προσωπικού, θεωρημένη 
από το Γραφείο εργασίας Χανίων Κρήτης.  Ως προς την υγιεινή κατάσταση του προσωπικού 
υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις και να έχει συνεχώς 
αναρτημένη κατάσταση περιοδικής υγειονομικής εξέτασης του προσωπικού.  Τα έξοδα της 
υγειονομικής εξέτασης θα βαρύνουν τον μισθωτή. 
 
  3. Το προσωπικό θα ντύνεται με μέριμνα και με έξοδα του μισθωτή με τον κατάλληλο 
ιματισμό, ανάλογα με την εργασία που ο καθένας θα προσφέρει.  Ο ιματισμός θα είναι πάντοτε 
καθαρός με φροντίδα του μισθωτή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Υπογραφή – Υλοποίηση – Παρακολούθηση σύμβασης 

 
           1.  Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα επισυναφθούν, ως αναπόσπαστα μέρη η 
παρούσα Διακήρυξη, η σχετική κατακύρωση καθώς και το πρακτικό παράδοσης του τυχόν 
εξοπλισμού που ανήκει στον ΝΚ. 
  
           2.  Κατά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ενεργοποίηση της επιχείρησης – 
χρόνος που θα καθοριστεί / συμφωνηθεί και από τις δυο πλευρές με την υπογραφή της 
σύμβασης – ο μισθωτής δεν θα καταβάλλει το  μηνιαίο μίσθωμα. 
 
           3.    Η παρακολούθηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, θα γίνεται από 
την Επιτροπή Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα είναι τριμελής και θα συγκροτηθεί 
εγκαίρως με μέριμνα του Διευθυντού ΔΔ  και θα αποτελείται από τους κάτωθι:                             
                                  α. Προϊστάμενο Γραφείου Μέριμνας ΔΔ 
                                  β. Αξιωματικό Γραφείου Ασφαλείας ΝΚ 
                                  γ. Ιατρό εργασίας του ΝΚ 

 





          4    Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, θα έχουν το 
δικαίωμα να εισέρχονται σε οποιοδήποτε χώρο του καταστήματος, οποτεδήποτε απαιτηθεί, 
προς παρακολούθηση του έργου του μισθωτή αναφορικά με την τήρηση των συμβατικών όρων. 

 
          5.   Η υπηρεσία θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους με μέριμνα της Επιτροπής Ελέγχου 
Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης σε συνεργασία με τους  συναρμόδιους φορείς (Υγειονομικό -
Επιθεώρηση Εργασίας κλπ), λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα κατά του μισθωτή στη 
περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων από την νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
Δελτίο Παραπόνων – Εισηγήσεων 

 
 1. Ο μισθωτής οφείλει να έχει στη διάθεση του προσωπικού του ΝΚ ειδικό δελτίο 
παραπόνων - εισηγήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να αναγράφεται  κάθε σχετικό παράπονο ή  
εισήγηση. 
 
 2. Τα συμπληρωμένα δελτία θα τα ρίπτουν οι ενδιαφερόμενοι σε κλειδωμένα ειδικά 
κιβώτια από τα οποία θα τα παραλαμβάνει η επιτροπή Έλεγχου Καλής Εκτέλεσης της 
Σύμβασης  θα τα εξετάζει και θα τα θέτει υπόψη της Διοίκησης για τη λήψη τυχόν απαιτουμένων 
μέτρων. 
 

ΑΡΘΡΟ  14 
Περιορισμοί μισθωτή 

 
1. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να : 
 

                        α. Εκπροσωπείται δημοσίως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σαν οποιασδήποτε 
φύσεως υπάλληλος του ΝΚ, χρησιμοποιώντας το όνομα ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ.  Κατά τις 
συναλλαγές του με τρίτους θα εμφανίζεται με την δική του επωνυμία.  Ο μισθωτής και οι 
εργαζόμενοι ανήκουν σε αυτόν, λειτουργούν για αυτόν και κατά καμία έννοια δεν είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου, του ΝΚ ή άλλης Δημόσιας αρχής, η οποία θα 
βρίσκεται σε κάποια σχέση με την λειτουργία του ΝΚ. 
 
    β.  Εγκαταστήσει ή επιτρέψει την ύπαρξη και λειτουργία τυχερών παιγνίων ή 
συσκευών μέσα ή έξω από τα κτίρια που του παραχωρούνται με την παρούσα σύμβαση. 
 
   γ. Παρέχει σε τρίτους (άλλα πρόσωπα, Μονάδες, επιχειρήσεις κλπ) 
εξυπηρετήσεις, ευκολίες ή υπηρεσίες που απορρέουν από την λειτουργία του. 
 
              δ.   Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης ή αντικατάστασής του από άλλο 
πρόσωπο ή εμπορική επιχείρηση ή πρόσληψη συνεταίρου στην εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους 
των υποχρεώσεών του οι  οποίες πηγάζουν από τη Σύμβαση.  
  
           2.       Κάθε παραπάνω παράβαση αποτελεί λόγο εκπτώσεως του μισθωτή. 

 
         

ΑΡΘΡΟ  15 
Λοιποί όροι         

 
        1.     Μετά τη λήξη της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν την 
λήξη του συμβατικού χρόνου με υπαιτιότητα του μισθωτή, οι πάγιες εγκαταστάσεις και ο 





εγκατεστημένος εξοπλισμός που παραδόθηκε από τον ΝΚ κατά την έναρξη λειτουργίας 
παραμένει στην κυριότητα του ΝΚ. 
 
        2.     Ο μισθωτής θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του ΝΚ 
οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία της εκμετάλλευσης 
(Τζίρο – Εισπράξεις κλπ), προκειμένου ο ΝΚ να έχει ακριβή εικόνα/συμπεράσματα σχετικά με 
την εκμετάλλευση του  καταστήματος από τον Ιδιωτικό Φορέα. 
 
       3.       Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  
       
        4.   Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων δύναται να τροποποιηθεί ή  
να λυθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δυο μερών.  
 
       5.        Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να λήξουν την σύμβαση χωρίς άλλη 
οικονομική επιβάρυνση αρκεί να υπάρξει σχετική έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον τέσσερις (4) 
μήνες πριν την έναρξη της. 
 
      
 

 
                                                              Για την ακρίβεια 

 
                                                                  Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Σκαμνάκης Π.Ν. 

 
 
 
 
 
 
        ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
       1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ: 

 Ι.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΡΟΠΙΤΑΣ 

 ΙΙ.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΟΣΤ 

 ΙΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
       (ΠΗΓΗ: www.hellenicnavy.gr/ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΓΡΑΦ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΔ.6η ΟΚΤ. 2011) 
 
 
 
 

http://www.hellenicnavy.gr/ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΓΡΑΦ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ%20ΕΚΔ.6η%20ΟΚΤ.%202011




ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 1/20 ΝΚ/ΔΟΥ 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ / ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 

 

ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ  

  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ 
ΜΕΡΙΔΑΣ  

 1.  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΟΝΟΣ              0,60 €  

    

 2.  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣ              1,10 €  

     

 3.  ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣ Η΄ΚΡΥΟΣ) 1,10 €  

      

 

4.  ESPRESSO ΜΟΝΟΣ (ΖΕΣΤΟΣ Η΄ΚΡΥΟΣ) 1,00 € 

 

    

 
5.  ESPRESSO ΔΙΠΛΟΣ (ΖΕΣΤΟΣ Η΄ ΚΡΥΟΣ) 

1,40 €  

    

 7. CAPPUCCINO (ΖΕΣΤΟΣ Η΄ ΚΡΥΟΣ)              1,50 €  

      

 

8.ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 0,90 € 

 

 
     

 

9.  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΥΡΙ ΝΤΟΜΑΤΑ ΩΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1,30 € 

 

 
    

 

 

10.  ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΖΑΜΠΟΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΤΥΡΙ 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1,40 € 

 

      

 

11.  ΤΟΣΤ ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΥΡΙ  ΩΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1,00 € 

 

      

 12. ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  ΚΛΑΣΙΚΗ  1,30 €  

 ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ  100-120 ΓΡ  

      

 13.  SPRITE - COCA COLA – ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΥΤ 330  ML 0,80 € 
  

 

    

 14.  ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ -ΣΟΔΑ  ΚΥΤ 330  ML 0,80 € 
  

 

    

 15.  ΧΥΜΟΣ  ΦΡΟΥΤΩΝ 250 ML  0,80 €  

    





 16.  ΝΕΡΟ 1,5 L  0,60 €  

      

 17.  ΝΕΡΟ 0,5 L 0,35 €  

    

    

 

Ανωτέρω τιμές δύναται να αναπροσαρμόζονται σε τυχόν 
αλλαγές του ΦΠΑ.   

    

 2.  ΠΑΓΩΤΑ   

 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ  

 ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ  

    

    

    

    

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ:   

 Ι.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΡΟΠΙΤΑΣ   

 ΙΙ.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΟΣΤ   

 ΙΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ   





 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ  Ι  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ <<Β>>  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α-1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ 

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

ΣΥΝΘΕΣΗ Σφολιάτα 75 % 
Τυρός µε κρέµα γεµίσµατος 35 % 
Η γέµιση αποτελείται από: 20% τυρί και 15% κρέµα γέµισης 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

εψηµένα προϊόντα. 
E. coli: < 5/1 γρ. 
Staphylococcus πηκτάση +: < 5/1 γρ. 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

Σταθµική ανάλυση συστατικών. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ 
ΙΣ 

Το προϊόν  θα  εναρµονίζεται  πλήρως  µε τις διατάξεις  του άρθρου 
114 του ΚΤΠ. 
Ο τυρός γέµισης θα πρέπει να ανήκει σε µια από τις κατηγορίες των 
τυρών  του  άρθρου  83  του  ΚΤΠ  απαγορευµένης  της       χρήσης 
µετουσιωµένων, ανακατεργασµένων, αποµιµήσεων και 
υποκατάστατων τυρών. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώνει µε σαφήνεια στην 
προσφορά του τον τύπο του τυρού που θα χρησιµοποιήσει 
σύµφωνα µε την απαίτηση του διαγωνισµού. 

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού 
τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. 
Είναι συσκευασµένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που 
εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί 
(λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. 
Το προϊόν τοποθετείται και µεταφέρεται σε µία στρώση, 
απαγορευµένης της µεταφοράς του µε "χύδην" µορφή. 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της 
προηγούµενης ηµέρας απαγορευοµένης της διαθέσεως τους στην 
κατανάλωση. 





 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΙΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 1  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ <<Β>> 

 

 

Α-6 ΕΙ∆Η ΤΟΣΤ 

ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεµάχιο 90 γρ. ως έχει κατ’ ελάχιστο. 

ΣΥΝΘΕΣΗ Ψωµί τύπου τοστ 50% 
Τυρός 20% 
Αλλαντικό 20% 
Μαργαρίνη 10% 
Επί µέρους σύνθεση συστατικών. 
1. Ψωµί τύπου τοστ. Πρέπει να πληρεί τους όρους του αρθρ.114 
του ΚΤΠ. 
2. Οποιοδήποτε σκληρό ή ηµίσκληρο τυρί, που πληρεί τους όρους 
και τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΤΠ . 
3. Το είδος του τυρού και του αλλαντικού καθορίζεται από τον 
Σχηµατισµό που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
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. 
5. Η µαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται από µαγιονέζα στην 
περίπτωση κρέατος τόνου, σάλτσες τύπου κέτσαπ ή λαχανικά 
εποχής. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚ 
ΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Listeria monocytogenes: απουσία στα 25 γρ. 
Salmonella spp: απουσία στα 25 γρ. 
E. coli: ≤100/1 γρ. 
Staphylococcus aureus: ≤100/1 γρ. 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

Σταθµική ανάλυση συστατικών. 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Απουσία απαγορευµένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ. . 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ 
Σ 

Απαγορεύεται          η          χρησιµοποίηση          µετουσιωµένων, 
ανακατεργασµένων, αποµιµήσεων και υποκατάστατων τυριών . 
Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των επί µέρους συστατικών του 
προϊόντος. 
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%. 
Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε 
προϊόντα που δεν έχουν υποστεί ψήσιµο ή οποιαδήποτε θερµική 
επεξεργασία. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε οχήµατα αυτοδυνάµου 
ψύξεως και σε θερµοκρασία µέχρι 7ο C. 
Το προϊόν µεταφέρεται σε ατοµική συσκευασία και διατίθεται σε 
ατοµική συσκευασία ή µετά από έψηση. 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα εντός 72 
ωρών από την ηµεροµηνία παραγωγής απαγορευόµενης της 
διαθέσεως τους στην κατανάλωση. 





 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 1  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ <<Β>> 
 

 

Α-7 ΕΙ∆Η ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 

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

ΣΥΝΘΕΣΗ Αρτοσκεύασµα 60% 
Οποιοδήποτε σκληρό ή ηµίσκληρο τυρί 15% που πληρεί τους 
όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΤΠ . 
Αλλαντικό 15% 
Βούτυρο ή µαργαρίνη 10%. 
Το είδος του τυρού και του αλλαντικού καθορίζεται από τον 
Σχηµατισµό που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Listeria monocytogenes: απουσία στα 25 γρ. 
Salmonella spp: απουσία στα 25 γρ. 
E. coli: ≤100/1 γρ. 
Staphylococcus aureus: ≤100/1 γρ. 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

Σταθµική ανάλυση συστατικών. 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Απουσία απαγορευµένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ. 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΙΣ 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µετουσιωµένων, 
ανακατεργασµένων, αποµιµήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 
Το προϊόν που διατίθεται χωρίς αλλαντικό χαρακτηρίζεται σαν 
"σάντουιτς 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%. 
Το βούτυρο ή η µαργαρίνη δύναται να αντικαθίσταται µε ίση 
ποσότητα µαγιονέζας, σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές 
σαλάτας. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε οχήµατα αυτοδυνάµου 
ψύξεως και σε θερµοκρασία µέχρι 7

ο 

C. 
Το προϊόν µεταφέρεται σε ατοµική συσκευασία και διατίθεται σε 
ατοµική συσκευασία ή µετά από έψηση. 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα εντός 72 
ωρών από την ηµεροµηνία παραγωγής απαγορευόµενης της 
διαθέσεως τους στην κατανάλωση. 

 

 

 

 

 
                                                                         Για την ακρίβεια 

 
                                                                           Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Σκαμνάκης Π.Ν.  
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