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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

       Ζ Περιθέρεια Πελοποννήζοσ, Π.Δ. Αργολίδας απεσθύνει πρόζκληζη εκδήλωζης  ενδιαθέρονηος για 
παροτή σπηρεζιών μεηαθοράς και εργαηικού δσναμικού, για ηις επικείμενες διανομές ηων προϊόνηων 

(ηρόθιμα και ΒΤ), ζηοσς ωθελούμενοσς ηοσ ΣΔΒΑ Θ.. Π.Δ. Αργολίδας για ηο «Ππόγπαμμα 
Δπιζιηιζηικήρ και Βαζικήρ Τλικήρ ςνδπομήρ ηος ΣΔΒΑ για ηην Ππάξη 2015-2016», ζύμθωνα 

με ηο Ν.4412/2016, με ηη διαδικαζία ηης απεσθείας ανάθεζης.  

 
       Ο ζσνολικός προϋπολογιζμός ανέρτεηαι ζε είκοζι δύο τιλιάδες ηριακόζια είκοζι εσρώ (22.320,00€) 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ.  
 

    Ζ προζθορά θα δοθεί ζύμθωνα με ηις προδιαγραθές ηοσ Παραρηήμαηος Η ηης παρούζας και θα 

σπογραθεί ζύμβαζη. 

  

Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο ανάδοσορ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή).  
 

ε πεπίπηωζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηηρ ζύμβαζηρ ςπό 

μοπθή ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηό αςηό 

καθώρ και ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζύμθωνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

 
Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μόνο ζε πεπίπηωζη πος 

ηο ποζοζηό ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζύμβαζηρ) ςποσπεούηαι να πποζκομίζει 

ζηην ςπηπεζία: 
 

1. ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 
2.θοπολογική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 

3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 
 

 

Ο κάθε ενδιαθερόμενος (θσζικό – νομικό πρόζωπο) δύναηαι να απεσθύνει και να καηαθέζει έγγραθη 
ζθραγιζμένη οικονομική προζθορά έωρ Γεςηέπα 25/05/2020 και ώπα 15:00 ζηο Πρωηόκολλο ηης 

Γραμμαηείας ηης Γ/νζης Γιοικηηικού Οικονομικού ηης Π.Δ. Αργολίδας. Για πληροθορίες ζτεηικές με ηο 
ανηικείμενο ηης σπό ανάθεζης ζύμβαζης αρμόδια είναι η κα Ρομποηή Εωή & η κα Γεμελή Δλένη 

ηηλ.2752-362229 

                        
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

            Ναύπλιο,  15/05/2020 
           Αρ.πρωη.: 97536/15542 
            
 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα 

 
                                                                                   

    Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ 

     Επαμεινώνδασ Μαυρόγιαννησ 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Α) θνξηεγά απηνθίλεηα  γηα κεηαθνξά  ησλ  ηξνθίκσλ ηνπ παληνπσιείνπ  από  

ηελ  Κεληξηθή  Απνζήθε  ηεο  εηαηξείαο  «KORINTHIAN  PALACE  CATERING  A.E»  ζηνλ  

Ννκό  Αξθαδίαο, Γήκνπ Τξίπνιεο, Γ.Δ. Τξίπνιεο, Γ.Κ. Τξίπνιεο (εθηόο ζρεδίνπ),   ζέζε   

«Αξζελέτθα»   θαη   ησλ  Β.Υ.Σ.  από  ηηο  Απνζήθεο  ηεο  εηαηξείαο  «KORINTHIAN  PALACE  

CATERING A.E»,   πνπ  εδξεύεη  ζηνλ  Σνινκό  Κνξηλζίαο, ζε απνζήθε ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο 

Β) ε εηαηξεία λα ππνρξενύηαη  λα πξνβεί ζε παθεηνπνίεζε όισλ ησλ πξντόλησλ 

παληνπσιείνπ  αλάινγα κε ηνπο θαλόλεο πνπ ζα δνζνύλ από ηελ ππεξεζία καο κεηά ηελ 

δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθώλ ζπληαγώλ 

Γ)  ε εηαηξεία λα ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε παθεηνπνίεζε θαη ησλ λσπώλ 

πξντόλησλ (βόεην & ρνηξηλό θξέαο, κπδήζξα), ζε ηζνζεξκηθέο ηζάληεο γηα ηελ πξόιεςε 

πηζαλώλ αιινηώζεσλ θαηά ηελ δηαλνκή ηνπο , ε νπνία πξέπεη λα γίλεη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ 

από ηελ παξαιαβή ηνπο από ηελ εηδηθή επηηξνπή . 

Δηεσθρηλίδεηαη όηη ε αποζήθεσζε ηφλ λφπώλ προχόληφλ θαζώς θαη ε κεηαθορά ηοσς ζηα ζεκεία 

δηαλοκής ηφλ Δήκφλ ηες Π.Ε. Αργοιίδας είλαη σποτρέφζε ηες αλαδότοσ εηαηρείας 

«KORINTHIAN  PALACE  CATERING  A.E» 

Γ)  ε εηαηξεία λα δηαζέηεη ηνλ αλάινγν αξηζκό απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεηαζζεί 

γηα ηελ θαη’ νίθνλ δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ζηνπο σθεινύκελνπο ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο 

Π.Δ. Αξγνιίδαο, θαηάιιεια απνιπκαζκέλα γηα ην ζθνπό απηό  

Δ) ε εηαηξεία λα έρεη ην απαηηνύκελν βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζε θάζε όρεκα, 

ώζηε λα ζπιιέγεη  ηηο ππνγξαθέο από ηνπο σθεινύκελνπο ,αθνύ ζα έρεη γξάςεη πάλσ ζηα 

πξαθηηθά δηαλνκήο ην ΑΜΚΑ ηνπ θάζε σθεινύκελνπ .(ηα πξαθηηθά δηαλνκήο ζα ηνπο έρνπλ 

δηαηεζεί από ηελ ππεξεζία καο εγθαίξσο, όπσο επίζεο ζα ηνπο έρνπλ δηαηεζεί εγθαίξσο θαη νη 

ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ σθεινπκέλσλ  αλά Γήκν) 

 

Με ηελ νινθιήξσζε δε ησλ δηαλνκώλ, ε εηαηξεία ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη:  

α)  όια ηα  ελαπνκείλαληα πξντόληα παληνπσιείνπ ,ζηελ  απνζήθε ηεο   

εηαηξείαο «KORINTHIAN  PALACE  CATERING  A.E»  ζηνλ  Ννκό  Αξθαδίαο, Γήκνπ 

Τξίπνιεο, Γ.Δ. Τξίπνιεο, Γ.Κ. Τξίπνιεο (εθηόο ζρεδίνπ),   ζέζε   «Αξζελέτθα» ,ελώ  όια ηα 

ελαπνκείλαληα   πξντόληα    Β.Υ.Σ. ζηελ   απνζήθε   ηεο  εηαηξείαο  «KORINTHIAN  PALACE  

CATERING A.E»,    ζηνλ  Σνινκό  Κνξηλζίαο, θαη   

β) ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο  καο ,όια ηα πξαθηηθά ηεο δηαλνκήο κε ηνλ 

ΑΜΚΑ ηνπ θάζε  σθεινπκέλνπ θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ(ππνρξεσηηθά)  

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε εηαηρεία ζα πρέπεη λα ιακβάλεη όια ηα κέηρα πρόιευες θαη 

προζηαζίας από ηολ θορφλοχό (COVID-19), δειαδή κάζθες θαη γάληηα. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ δηαλνκώλ  πνπ ζα ρξεηαζζεί λα γίλνπλ έσο ηέινο 

ηνπ 2021, απηόο δελ κπνξεί λα νξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, θαζώο  ζα εμαξηεζεί από ηα 

ελαπνκείλαληα πξντόληα πξνο δηάζεζε θαη από ηνλ ρξόλν πνπ ζα παξαιάβνπκε ηα λσπά 

πξντόληα (βόεην & ρνηξηλό θξέαο θαζώο θαη κπδήζξα) αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ από ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

 
ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

                                                                       
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο 
(ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 



6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2020 

 

Ο  Γειώλ 

 

 

 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη 

κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα.  

 
 

 
 

 

 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
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