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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ   Αρ. πρωη.: οικ95624/41233 

ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ  ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ –ΝΗΘ/ΘΩΛ  

& ΞΙΖΟΝΦ/ΘΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

 

Ραρ. Γ/λζε : Ππ. Πακάξα 13, Θέξθπξα 

ΡΘ :             49100 

Ξιεξνθ.     : Θ. Θπξηάθε 

Ρειέθ.        : 26613-62259 

Δ-mail        : k.kiriaki@pin.gov.gr 

 
 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ «ΠΛΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΔ ΡΝΛ 
ΘΔΟΘΟΑΪΘΝ ΝΚΗΙΝ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΚΞΟΗΡΕ ΑΞΝ 01-04/12/2022, ΠΡΖΛ 

ΘΈΟΘΟΑ ΡΝ ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΚΞΟΗΡΕ ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΑΟΒΑΛΗΡΑΘΖΠ. [CATERING –
ΔΞΑΘΙΑ – ΔΞΔΡΔΗΑΘΑ ΚΞΙΝΕΑΘΗΑ]». 

 

 
Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ 

 

Ιακβάλνληαοππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α/7.6.2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο– Πξόγξακκα  
Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη Ξεξηθέξεηεο σο ΛΞΓΓ- 
ΝΡΑ Β’. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 147/2010 (Φ.Δ.Θ. 240 Β΄) «Νξγαληζκφο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Λήζσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΘ 4083 Β΄/23-11-2017). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Λ. 4257/2014 ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Οη 
Πεξηθέξεηεο δύλαληαη λα αλαζέηνπλ, απεπζείαο ή κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν 

δηαγσληζκό), δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ δελ 
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), κε ηε ζύλαςε δεκόζησλ 
ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), 
σο πξνο ηα επηηξεπόκελα ρξεκαηηθά όξηα, όπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε 
εθδηδόκελεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε εγθξίλνληαη από ηνλ 
Πεξηθεξεηάξρε» 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Λ.4555/2018. 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 «Ρύζκηζε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ΟΣΑ» 

ηνπ Λ. 4625/2019 (ΦΔΘ139Α’/31.8.2019) «Ρπζκίζεηο ηνπΤ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα 
εμήο: Ζ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 3852/2010 

αληηθαζίζηαηαη, σο εμήο: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε 
όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πηζηώζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηόλ κε αλακόξθσζε, κε ηελ έθδνζε 
απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο απηήο δελ 
απαηηείηαη πξνεγνύκελε απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ, εθηόο αλ απηή είλαη 
απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. 
ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ από ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, 

πξνεγείηαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ 
πηζηώζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο. Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, όηαλ 
θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη 

ΞΟΝΠ :  ΩΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ  

mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΝΖΘ7ΛΕ-Δ3Δ





 

πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθόηεξν δπλαηό επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπόο» ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143Α’) «Αξρέο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)− 
Γεκόζην Λνγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3310/2005(ΦΔΘ30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3414/2005 
(ΦΔΘ279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη. 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο 

δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

10. Ρν Ξ.Γ.80/2016 (ΦΔΘ145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Ι.Θ. πεξί 
«θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο 
θαη παξνρήο νδεγηώλ». 

11. Tελ ππ’ αξ. 187-31/28-12-2021 Απφθαζε Ξ.Π. Ηνλίσλ Λήζσλ πνπ αθνξά ηελ 

«Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 

θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: α) ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2022 θαη β)ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ γηα ην έηνο 

2022.» 

12. To ππ΄αξηζκ. πξση.: 19834/10-02-2022 (ΑΓΑ: 9Ξ31ΝΟ1Φ-ΞΜΓ) έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ – Γεληθή Γ/λζε 

Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο - Γ/λζε Γηνίθεζεο- Ρκήκα Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Λ. 

Θέξθπξαο κε ζέκα: «Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο ηεο κε αξηζκό 187-31/28-12-21 

(ΑΓΑ:Ψ56Β7ΛΔ-Β0Β) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ινλίσλ Νήζσλ ε νπνία αθνξά α)ηελ Έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2022 β)ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ην έηνο 2022».  

13. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ξ.Η.Λ. έηνπο 2022 ζηνλ Φνξέα 05.071 

K.A. Eμφδσλ 9899.022.001.001, χςνπο 3.800,00€ γηα «ΓΑΞΑΛΖ ΞΝ ΑΦΝΟΑ ΠΡΖ 

ΠΛΓΗΝΟΓΆΛΩΠΖ ΚΔ ΡΝΛ ΘΔΟΘΟΑΪΘΝ ΝΚΗΙΝ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΚΞΟΗΡΕ  ΑΞΝ 1- 4 

ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2022 ΠΡΖΛ ΘΔΟΘΟΑ». 

14. Ρν ππ’ αξ. νηθ.71016/30578/02-09-22 Ξξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΚ: 

22REQ011656057) γηα ηηο «ΓΑΞΑΛΖ ΞΝ ΑΦΝΟΑ ΠΡΖ ΠΛΓΗΝΟΓΆΛΩΠΖ ΚΔ ΡΝΛ 

ΘΔΟΘΟΑΪΘΝ ΝΚΗΙΝ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΚΞΟΗΡΕ  ΑΞΝ 1- 4 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2022 ΠΡΖΛ 

ΘΔΟΘΟΑ». 

15. Ρελ κε α.π. 200-33/18-11-2022 Απφθαζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο Ξ.Η.Λ. ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε.  

16. Ρελ αξηζ. 1021-57/22-11-2022 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα δαπάλεο ηεο Ξ.Δ. Θέξθπξαο. 

17. Ρελ αλάιεςε ππνρξέσζεο κε α/α 1974/22-11-2022 πνζνχ 3.800,00€ 

18. Ρν ππ΄ αξ. νηθ.95205/41085/22-11-2022 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα (ΑΓΑΚ: 

22REQ011657030) γηα ηελ «ΓΑΞΑΛΖ ΞΝ ΑΦΝΟΑ ΠΡΖ ΠΛΓΗΝΟΓΆΛΩΠΖ ΚΔ ΡΝΛ 

ΘΔΟΘΟΑΪΘΝ ΝΚΗΙΝ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΚΞΟΗΡΕ  ΑΞΝ 1- 4 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2022 ΠΡΖΛ 

ΘΔΟΘΟΑ. ΓΑΞΑΛΖ ΞΝ ΑΦΝΟΑ 1. ΓΔΜΗΩΠΖ ΞΝΓΝΣΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΛΝΚΖΠ (800,00 

+800,00) 2.ΔΞΑΘΙΑ 600,00€ 3.ΔΞΔΡΔΗΑΘΑ ΚΞΙΝΕΑΘΗΑ 1.600,00€». 

19. Ρελ απφ 18/11/2022 κειέηε ηεο Γ/λζεο Ρνπξηζκνχ Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ηηο 

Ρερλ. Ξξνδηαγξαθέο  

20. Ρα απφ 23/11/2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ ηεο Γ/λζεο Ρνπξηζκνχ, 

Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ κε ην νπνίν καο ζηάιζεθαλ δείγκαηα πξνζθνξψλ 
ππνςήθησλ αλαδφρσλ. 

 

Ανακοινώνει όηι: 

ΑΔΑ: ΨΝΖΘ7ΛΕ-Δ3Δ





 

Ξροηίθεηαι να προβεί ζε διαδικαζία απεσθείας ανάθεζης, για ηην 

«ΠΛΓΗΝΟΓΆΛΩΠΖ ΚΔ ΡΝΛ ΘΔΟΘΟΑΪΘΝ ΝΚΗΙΝ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝ ΚΞΟΗΡΕ  ΑΞΝ 1- 
4 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2022 ΠΡΖΛ ΘΔΟΘΟΑ. [ΓΔΜΗΩΠΖ ΞΝΓΝΣΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΛΝΚΖΠ 
(catering) - ΔΞΑΘΙΑ - ΔΞΔΡΔΗΑΘΑ ΚΞΙΝΕΑΘΗΑ]». 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο ην πέξαο ηεο εθδειψζεσο 

(δει. έσο θαη 04/12/2022). 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ απεπζείαο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ 
ησλ 3.800,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  

ΠΣΔΡΗΘΝΗ CPV: [55300000-3]-πεξεζίεο εζηηαηνξίνπ θαη παξνρήο θαγεηνχ, [39298700-4]-Έπαζια, 

[18300000-2]-Δλδχκαηα. 

Ανηικείμενο ηοσ έργοσ είναι: 

 

ΡΗΡΙΝΠ : ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΚΞΟΗΡΕ ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΑΟΒΑΛΗΡΑΘΖΠ 

ΡΝΞΝΠ : ΘΔΟΘΟΑ 

ΣΟΝΛΝΠ : 01-04/12/2022 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο, ε ΞΗΛ – ΞΔ Θέξθπξαο 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηα παξαθάησ: 

 
α/α ΔΗΓΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΡΗΚΖ 

(με Φ.Ξ.Α.) 

1 Γεμίσζε ππνδνρήο 
θαη απνλνκήο  

Ξαξνρή ππεξεζηψλ catering : 
1. ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο ππνδνρήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (πεξηιακβάλεηαη 
coffee break κε ρπκνχο, θαθέ 
γαιιηθφ, λεξφ κεηαιιηθφ, θέηθ 
δηάθνξα θαη βνπηήκαηα δηάθνξα θαη 
ειαθξχ γεχκα κε ζάληνπηηο θαη 
ζθνιηαηνεηδή δηαθφξσλ γεχζεσλ θαη 
αλαςπθηηθά) 

2. ζην πιαίζην νινθιήξσζεο ηνπ 
Φεζηηβάι νπφηε θαη ζα απνλεκεζνχλ 
ηα ηηκεηηθά έπαζια (πεξηιακβάλεηαη 
coffee break κε ρπκνχο, θαθέ 
γαιιηθφ, λεξφ κεηαιιηθφ, θέηθ 

800,00€ / εθδήισζε 
(800,00*2) άξα 
1.600,00€ 

ΑΔΑ: ΨΝΖΘ7ΛΕ-Δ3Δ





 

δηάθνξα θαη βνπηήκαηα δηάθνξα θαη 
ειαθξχ γεχκα κε ζάληνπηηο θαη 
ζθνιηαηνεηδή δηαθφξσλ γεχζεσλ θαη 
αλαςπθηηθά) 

2 Έπαζια  Ξξνκήζεηα ησλ επάζισλ πνπ ζα 
απνλεκεζνχλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
Φεζηηβάι (ΡΔΚ 30) 

30*20,00€/ΡΔΚ= 
600,00€ 

3 Δπεηεηαθά 
κπινπδάθηα 

Ξξνκήζεηα κπινχδαο ηχπνπ “polo” 
ρξψκαηνο καχξνπ κε θνληφ καλίθη ζε 
δηαθνξεηηθά κεγέζε (10M, 50L & 20XL) κε 
ηππσκέλα επάλσ ηα ζηνηρεία ηεο 
εθδήισζεο ήηνη ινγφηππν «ΞΗΛ» θαη 
ΘΝΑΚ (ΡΔΚ 80) 

80*20,00€/ΡΔΚ= 
1.600,00€ 

Πύνολο δαπάνης με Φ.Ξ.Α. 3.800,00€ 

 

1. ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ν νπνίνο ζα περιέτει: 
 

Α. πεύθσνη δήλωζη ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 
α)νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηε Διιάδα αθνξά Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο. 

β) φηη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
ηνπ άξζξνπ 74ηνπ λ.4412/2016 ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθιείνληαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
γ) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016, φηη ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο 
ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

δ) φηη δελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηνπαληαγσληζκνχ. 

ε) φηη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 
ζη) φηη δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κε πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπθαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, 
ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

δ) φηη δελ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

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

ε) φηη δελ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
79 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

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

η) φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφιισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. 

θ) φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 
ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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ι) φηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο : 
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 
ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο. 

Νη ππφ αα θαη ββ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
κ) φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 
Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β) Νικονομική Ξροζθορά, η οποία θα περιέτει : 

Ρελ πξνζθνξά, ε νπνία θα δίνεηαι ζε εσρώ (άνεσ και ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ 

Φ.Ξ.Α.) θαη κέρξη δχν (2) δεθαδηθά ςεθία, γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

Φφξνη, ΦΞΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιιε 
δαπάλε κε ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρνθαη ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 

Ξξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
 

2. ΞΙΖΟΩΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ΘΑΔ ζηνλ νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δέζκεπζε θαη έγθξηζε δαπάλεο πξνζθφκηζε ησλ 
λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ / δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαηά ηνλ ρξφλν πιεξσκήο θαη ηε ζχληαμε ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 & 219 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ζ πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη βάζεη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Ξαξαδνηέα, 

Ρηκνιφγην κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ, Βεβαίσζε Θαιήο Δθηέιεζεο θαη Ξαξαιαβήο Δηδψλ, 
Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, Έθδνζε αλάινγνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο) θαη 
αθνχ γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο.  

Ν «Αλάδνρνο» ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ ή/θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε/ζπκπιήξσζε ηπρφλ 
δηαηάμεσλ, νη φξνη ηεο Ξξφζθιεζεο, θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο, ζπκκνξθψλνληαη µε ηηο λέεο 
δηαηάμεηο. 
 

3. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ έηνπο 2022 θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε δέζκεπζε πίζησζεο ζηνλ ΘΑΔ 05.071/9899.022.001.001 πνζνχ 
3.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 1974/22-11-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο. 
 

4. ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ 

(courier), ζηε Γξακκαηεία ηεο ΞΔ Θέξθπξαο, Ππ. Πακάξα 13 (2νο φξνθνο) ζηελ Θέξθπξα 
έσο ηε  Γεσηέρα 28-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 
Δναλλακηικά, η προζθορά μπορεί να καηαηεθεί και ηλεκηρονικά ζηην ηλεκηρονική 
διεύθσνζη k.kiriaki@pin.gov.gr. Ν ενδιαθερόμενος σποτρεούηαι να αποζηείλει ζε 
ασηήν ηην περίπηωζη ηο ζύνολο ηων παραπάνω δικαιολογηηικών. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία & ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο. 

mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
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Η Πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ιστότοπο ηεο Π.Ι.Ν ζηε δηεύζπλζε: www.pin.gov.gr, θαη 

ζην ΚΗΜΓΗ 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζθιεζε δίδνληαη απφ ηo Tκήκα Ξξνκεζεηψλ -Γ/λζε Νηθνλνκηθνχ 

ΞΔ Θέξθπξαο, (ηει.26613 –62257, 259, email: k.kiriaki@pin.gov.gr ).  
 

5. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ  

Ζ απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη κε Απφθαζε ηεο Ξεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Λήζσλ ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφλ (άξζξν 118 παξ.2 ηνπ 
Λ.4412/16). 

Πεκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ποσ δεν 

προζκλήθηκαν λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Λ.4412/2016, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Λ.4782/2021) 

 

 

6. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη έσο θαη ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ δει. έσο θαη 

04/12/2022 κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ,-ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

Ζ αξκφδηα πεξεζία ζα βεβαηψζεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζχληαμε 

Βεβαίσζεο Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 208 & 219 ηνπ 
Λ.4412/2016. 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ 
αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλεο ζπλζήθεο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 

Ν Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη, δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή 
κέξνο απηήο. 
 

7. ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ :  

Κε επζχλε ηνπ Θεξθπξατθνχ Νκίινπ Αγσληζηηθνχ Κπξηηδ : 

 Γελ ζα ππάξμνπλ έζνδα απφ ηελ εθδήισζε. 

 Πηηο πξνζθιήζεηο ηηο αθίζεο ή φπνπ αιινχ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν 
ζπλδηνξγαλσηήο θνξέαο φπσο : ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ - Ξ.Δ. ΘΔΟΘΟΑΠ θαη 
ζα ππάξρεη ην ινγφηππν ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

 

Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ 

 

 

ΟΝΓΖ ΘΟΑΡΠΑ – ΡΠΑΓΘΑΟΝΞΝΙΝ  

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ: 

1. ΘΝΗ.Π.Ξ.Δ Θέξθπξαο «Λένη Νξίδνληεο») Ξιαηεία Σξ. Ρζηξηγψηε, Θέξθπξα Ρ.Θ.49100, (γηα ηηο 
ππεξεζίεο catering) 

2. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΞΗΔΟΟΝΠ, Γεξ. Καξθνξά 28Α - Θέξθπξα Ρ.Θ.49100, (γηα ηα έπαζια) 
3. Α. & Λ. ΛΔΟΑΛΡΕΖΠ Ν.Δ. Αζ. Ξνιίηε ΘΓ - Θέξθπξα Ρ.Θ.49100, (γηα ηα επεηεηαθά κπινπδάθηα) 

 

http://www.pin.gov.gr/
mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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