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ΘΕΜΑ: πκβάζεηο - Γηαγσληζκνί (Πξνκήζεηα Δηδώλ Κπιηθείνπ) 

  

ΥΕΣ : α.  ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ» 

 β.  Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 
 γ.   ΚΣΠ «Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ». 
 δ. Ν. 2690/99 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 ε. Ν. 2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηα-
ηάμεηο». 

 ζη. Ν. 3548/07 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκν-
ζίνπ ζην Ννκαξρηαθό θαη Δζληθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 δ. Ν-Γ-Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΙ «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπ-
ζίαο». 

 ε. ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο». 
  ζ. Ν. 3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξ-

ηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απην-
δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4210/13».  

 η. Ν.3886/10 «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία Καηά ηε ύλαςε Γεκνζηώλ 
πκβάζεσλ − Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδε-
γία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21

εο
 Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη 

ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 
1992 (L 76), όπσο Σξνπνπνηεζήθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11

εο
 Γε-

θεκβξίνπ 2007 (L 335)». 
  ηα. Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

 (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκόζην ινγηζηηθό θαη 
 άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηβ. Κ.Ο. ππ’ αξηζκ. 12/2015 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζί-
σλ πκβάζεσλ. 

 ηγ. Ν. 4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπε-
ξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

     
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ.:  12/ 2019 

  
 1. Αθνύ ιάβακε ππόςε ηα ζρεηηθά 
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διακηρύζζουμε 

 
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
πξνκεζεπηή πξνκήζεηαο εηδώλ θπιηθείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ  ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζ-
ζηηίνπ, δηάξθεηαο ελόο έηνπο (κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα 1 εμάκε-
λν), γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, Έδεζζαο 
θαη Γηαλληηζώλ.  
 
 2. Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ δύλαηαη λα ππνινγη-
ζηνύλ µε αθξίβεηα θαζώο εμαξηώληαη από ιόγνπο µε δπλάκελνπο λα πξνβιεθ-
ζνύλ κειινληηθά, όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε θαη αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ 
θιπ. Η εθηηκσκέλε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α., αλέξρεηαη ζε πελήληα έμη ρηιηάδεο επξώ 
(56.000,00 €) 
 
   3.    Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ- νηθν-
λνκηθώλ πξνζθνξώλ: 10 Γεθεκβξίνπ 2019, εµέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 πκ. 
Η απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθν-
ξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα κε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 
ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη 10 Γεθεκβξίνπ 2019, εµέξα Σξίηε θαη ώξα 10:15.  
ε πεξίπησζε καηαίσζεο, ν δηαγσληζκόο ζα επαλαιεθζεί ηελ 12 Γεθεκβξίνπ 
2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00. 

 
 4.     Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύβαζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλν-
κηθή άπνςε πξνζθνξά, κε κόλν θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα θάζε είδνο με-
ρσξηζηά. 

 
 5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη θαζ’ νπνηνλδήπνηε 
άιιν ηξόπν, δηαθνξεηηθό από ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο θαη κεηά ηελ παξαπά-
λσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνύλ. 
    
 6. Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσλη-
ζκνύ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ν νπνίνο εμ’ απηνύ θαη κόλν ηνπ ιό-
γνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζύληαμε θαη 
ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο. 
 
 7. Η δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ζα  δηελεξγεζεί, ζύκθσ-
λα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο / δεκνζίεπζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο θαη ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπό-
ζπαζην κέξνο απηήο. 
 
 8. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαη-
νύηαη λα ηελ αλαζέζεη ή όρη, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρε-
ηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ’ 
απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 9. Σα Δπηκειεηήξηα θαη νη Γήκνη ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, 
παξαθαινύληαη λα αλαξηήζνπλ ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώ-
ζεσλ ηνπο θαη λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε-δεκόηεο ηνπο. 
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           10.      Υεηξηζηήο Θέκαηνο: Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο, Δπηηειήο 4νπ 
ΔΓ, ηει: ΔΦΑΓ : 836-3206, ΟΣΔ: 23430-53206 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

 Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο 
       Δπηηειήο 4

νπ
 ΔΓ/ΙΙ 

Σαμρνο Γθνπηδνπξέιαο Ισάλλεο 
     Γηνηθεηήο 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

«Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνύ  
«Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνύ.  
«Γ» Τπόδεηγκα ύκβαζεο  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, e-mail : keeuhcci@uhc.gr 
Δκπνξηθό-Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, e-mail: root@ebeth.gr 
Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, e-mail: info@veth.gov.gr 
Δπηκειεηήξην Πέιιαο, e-mail: info@pellachamper.gr 
Δπηκειεηήξην Κηιθίο, e-mail: info@ebekilkis.gr 
Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο, e-mail: chamimat@otenet.gr 
Γήκνο Θεζζαινλίθεο, e-mail: info@thessaloniki.gr 
Γήκνο Πέιιαο, e-mail: dimos@giannitsa.gr  
Γήκνο Παηνλίαο, e-mail: info@paionia.gov.gr 
Γήκνο Κηιθίο, e-mail: info@dhmoskilkis.gr 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4

ν
 ΔΓ - ΓΟΙ 

33 Μ/Κ ΣΑΞ/4
ν
 ΔΓ- ΓΟΙ 

506-525 Μ/Κ ΣΠ 
33 ΔΜΑ 
162 Α/Κ ΜΜΠ-104 Α/Κ ΜΜΠ 
33 ΣΤΠ 
Λ/ΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
Π ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 
ΛΑΦΠ-ΛΑΦΔ 
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        33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
        «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» 
        4

ν
  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

                25 Ννε 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12/2019 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

                                              ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ  ΑΡΥΖ (ΑΑ) 33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

χλαςε χκβαζεο πξνκήζεηαο εηδψλ θπιηθείνπ γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ  ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζζηηίνπ δηάξθεηαο ηηο 
έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηηο ζχκβαζεο έσο 6 
κήλεο, γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηηο 
Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, Γηαλληηζψλ θαη Έδεζζαο. 

ΔΗΓΟ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
56.000,00 €  ζπλνιηθά, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ  

ΚΧΓΗΚΟ CPV 

- 15810000-9: Αξηνζθεπάζκαηα, θξέζθα είδε 
δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθίζκαηα 
- 15811511-1:  Έηνηκα άληνπηηο 
- 15811300-9: Κξνπαζάλ 
- 15812200-5: Γιπθά 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε ηηο 
ρακειφηεξεο ηηκήο, (ρσξίο ΦΠΑ) ζε θάζε είδνο 
μερσξηζηά 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 
Ζ αλάδεημε κεηνδφηε ζα γίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη 
Δηδηθψλ Όξσλ. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  Πξνυπνινγηζκφο  ΓΔ έηνπο 2020-2021 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ θαη ΦΑΚΔΛΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ηξδν «ΑΛΔΣΑ ΛΟΤΚΑ»  ή ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ 
ΦΡΟΤΡΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Χο Αλαιπηηθά Αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα «Β»  

«ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ»  

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Ναη. Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ηηο 
δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή γηα θάζε θαηεγνξία ή είδνο 
ρσξηζηά, γηα κεκνλσκέλε Φξνπξά ή  ην ζχλνιν ησλ 
Φξνπξψλ  

ΠΟΟΣΖΣΑ 
χκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ησλ 
Μνλάδσλ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ - 
ΚΧΓΗΚΟ ΝUTS 

Πνιχθαζηξν (EL 523), Γηαλληηζά (EL524, Έδεζζα (EL 
521)  
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ  
1 έηνο (01 Ηαλ 2020 έσο 31 Γεθ 2020) κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο έσο θαη 6 κήλεο  

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

10 Γεθεκβξίνπ  2019,  ψξα 10:00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ-
ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

10 Γεθεκβξίνπ  2019,  ψξα 10:15 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ  ΖΜΔΡΟΝΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 
ΜΑΣΑΗΧΖ) 

12 Γεθεκβξίνπ  2019,  ψξα 10:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΓΟΥΧΝ 
Έλαο (1) νηθνλνκηθφο θνξέαο αλά είδνο 
πξντφληνο/θξνπξάο  

ΤΜΒΑΖ 
ρέδην (ππφδεηγκα) χκβαζεο σο Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο   

ΔΠΗΖΜΖ ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

MONAΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΡΟΗΝΣΧΝ  Σεκάρηα 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Θα ζπγθξνηεζνχλ κε κέξηκλα ηεο ΑΑ φπσο εθάζηνηε 
νξίδνληαη  

ΔΡΓΟ Χο ν παξαπάλσ ηίηινο 

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο 

ΤΛΛΟΓΗΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
Θα ζπγθξνηεζνχλ κε κέξηκλα ηεο ΑΑ φπσο εθάζηνηε 
νξίδνληαη  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο, επηηειήο 4
νπ

 ΔΓ/ΗΗ, 
ηει:23430-53206, email: 33mktax@gmail.com 
ηξαηφπεδν «ΑΛΔΣΑ  ΛΟΤΚΑ» ΣΚ 61200, 
Πνιχθαζηξν 

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 
 
 1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ 
θπιηθείνπ, φπσο ζηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». Οη ζπκκεηέρνληεο 
δχλαηαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ή 
θαηεγνξηψλ ή κεκνλσκέλα, γηα ην ζχλνιν ησλ Φξνπξψλ (Πνιπθάζηξνπ, 
Έδεζζαο, Γηαλληηζψλ) ή γηα κέξνο απηψλ. 
 
 2.    Ο δηαγσληζκφο ηζρχεη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ΚΦΜ θαη ηνπ 
ζπζζηηίνπ δηάξθεηαο ελφο έηνπο, γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο 
Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, Έδεζζαο θαη Γηαλληηζψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ζα ππνγξαθεί είλαη γηα έλα (1) έηνο (01 Ηαλ 20 -  31 Γεθ  20). Ζ 33 Μ/Κ Σαμηαξρία 
έρεη δηθαίσκα παξαηάζεσο ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) εμάκελν (ηκεκαηηθά αλά 
κήλα ή ζπλνιηθά) γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εμππεξεηνχκελσλ Μνλάδσλ ηεο, κε 
ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πνηφηεηα θαη ε 
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ηηκή (πνζνζηφ έθπησζεο) ησλ πξντφλησλ. Απφ ηα παξαπάλσ είδε κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη θαη νη ΛΑΦΠ θαη ΛΑΦΔ, ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ γηα απηή, ε 
πνζφηεηα θαη ηα είδε. 

 

Άξζξν 2 

Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο – Πξνϋπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γ
1
 θαη 

άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
 
 1. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ δελ απνθιείζζεθαλ 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ 
νξγάλσλ ηεο Ηεξαξρίαο ησλ ΔΓ ή απφ άιιεο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, νη 
παξαθάησ: 
 
  α. Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο 
πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ αζθνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 
ρψξαο επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 
ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 
πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο επζχλνληαη κε ελνρή ζε νιφθιεξν. 
 
  β. Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ εδξεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 
 
  γ. Οη αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 
 
  δ. Οη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ ή 
λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
 
 2. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 
 
  α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο 
 
  β. Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ

2
, ζην 

βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
 
  δ. Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 3. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη 
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, 
θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 

                                                           
1
 Ν.4412/16, άξζξν 2, παξ. 1 40), σο «Γ» λνείηαη ε ζπκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/1997 (Α' 139) 
2
 Ννείηαη ε πκθσλία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.2513/1997 

(ΦΔΚ ΑΊ39) 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





Α - 4 

./. 

αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κε-
ηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 4. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νη φξνη «Πξνκεζεπηήο», 
«πξνζθέξσλ», «νηθνλνκηθφο θνξέαο» θαη «Αλάδνρνο» αθνξνχλ φιεο ηηο 
πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2 θαηεγνξίεο. Οη ελψζεηο 
ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ δελ 
ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 5. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή 
κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα 
έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ 
επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο 
λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
  

Άξζξν 3 

Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο
3
 

 
 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 
αθφινπζα: 
 
  α. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16. 
 

  β. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 

Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 94 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξά ην άξζξν 
απηφ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 
 

  γ. Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξά ην άξζξν 
απηφ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα 
ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

                                                           
3
 Ν. 4412/16, άξζξν 92 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





Α - 5 

./. 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή (απνηεινχλ ζηνηρεία θαθέινπ ζπκβάζεσο). 
 

Άξζξν 4 

Λόγνη Απνθιεηζκνύ
4 

- Κξηηήξηα Δπηινγήο
5 

 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ 
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν.4412/16 ή είλαη 
γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ 73 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 3. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ή λα ζπκκνξθψλνληαη κε νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα απηφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. 
 
  Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα ππνβάιεη 
έλνξθε δήισζε

6
 ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο· ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 
εζληθή λνκνζεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ε εγγξαθή ζε Δζληθά 
Μεηξψα. 
 
  πγθεθξηκέλα ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ, θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ θαη λα θαηαζέζεη κε ηελ 
ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ 
ειέγρνπ (ΖΑCCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ 
ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 
 

Άξζξν 5 

Υξόλνο θαη Σξόπνο Καηάξηηζεο θαη Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 
 1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή 
ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 92 έσο 95 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
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5
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  α.  Ζ ιέμε Πξνζθνξά ή Αίηεζε ζπκκεηνρήο (αλαιφγσο). 
 
  β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
  γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο). 
 
  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
 3. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη σο θαησηέξσ: 
 
  - Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά  πκκεην-
ρήο». 
 
  - Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη  
 
  - Έλαο (1) (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 

 4. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο»
7
 ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη:  

 
                      α.  Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ), 
ζπκπιεξσκέλν θαηά πεξίπησζε φπσο ζηελ Πξνζζήθε «6/Α.  
   
  β. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: Γελ απαηηείηαη 
 
  γ. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα

8
 λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 5 ηεο 
Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» θαη 
 
  δ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 4α 
γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 

  ε. Τπεχζπλε Γήισζε (1
ε
 ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α’75), ζηελ νπνία: 
 
   (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ.  
  
   (2) Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

                                                           
7
 Ν.4412/16, άξζξν 93 

8
 Όπσο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





Α - 7 

./. 

πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ: 
 
    (α) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη 
αλαπηθχθηα 
     
    (β) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ 
δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 
    (γ) Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε 
επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή 
άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
    (δ) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
    (ε) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο 
ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ), ηδίσο 
ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 
    

 5. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
9
 ηεο 

πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη: 
 

  α. Τπεχζπλε δήισζε (1
ε
 ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α’75), ζηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππεξγνιάβνπ (εθ φζνλ πθίζηαληαη ζε μερσξηζηή 
δήισζε), λα δειψλεη φηη δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηξφπνπ θαη 
ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο πνπ ηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β». 
 

  β. Τπεχζπλε δήισζε (2
ε
 ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α’75), γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (120 
εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) 
 

  γ. Τπεχζπλε δήισζε (3
ε
 ππεύζπλε δήισζε) ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α’75), ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν ηφπνο 
εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο απφ ηελ 
Τπεξεζία πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο ζπλεκκέλεο 
ΠΓΔ-ΔΚ-472. 
  
  δ. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 
 
  Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ππνρξεσηηθά, 
επί πνηλήο απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε κε νξζήο ζπκπιήξσζεο, 
ην ζρεηηθφ Φχιιν πκκφξθσζεο, φπσο ππφδεηγκα Πξνζζήθεο «2/Α». 
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  Ο ρεηξηζκφο ησλ ππνβιεζέλησλ απιψλ θσηναληίγξαθσλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α' 74/26-03-14), θαη 
γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 
 

 6. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»
10

 
ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη  ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο, φπσο ην ππφδεηγκα ηεο  Πξνζζήθεο «7/Α». 
 
 7. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ή θαηά 
παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 
ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή . 
 

 8. Σα «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε 
θάζε ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ, αιιά θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, 
ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, 
φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, 
θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75, 76 
θαη 77. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
 
 9. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» - «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ 
πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
 10. Γηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε έληππε 
κνξθή, απνζηέιινληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθψο δεηνχκελα 
απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 
εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Δπηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» - «ηερληθήο 
πξνζθνξάο», εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη παξαιακβάλνληαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) κε απφδεημε. 
 
 11. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα πξνζθφκηζεο πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή 
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α' 74/26-03-14) θαη θαηά ζπλέπεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ 
ΣΑΞ) ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη έγγξαθα πνπ είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα 
απηψλ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην πξναλαθεξζέλ 
άξζξν. 
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 12. Σα ππνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία pdf ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα 
θσηναληίγξαθα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α' 
74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε δηαδηθαζία Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) 
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ 
πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία 
επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε 
πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 
δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο. 
 
 13. Ζ θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν.4412/16) θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηπρφλ 
ζπκπιήξσζεο ηεο ήδε ππνβιεζείζαο. 
 
 14. Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε 
ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) 
κεηά ηελ θαζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη 
νδεγνχλ ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
 15. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνληαη - δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 
  α. Οη θάθεινη ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρνπλ ζε έληππε κνξθή 
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα θέξνπλ εμσηεξηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
  β. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ 
είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο 
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. 
 
  γ. ε πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
 
  δ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
 
  ε. Οη πξνζθνξέο (φζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά απαηηείηαη ε ζε 
έληππε κνξθή ππνβνιή ηνπο) δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ 
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πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη 
νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
 
  ζη. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, 
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. 
 
  δ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ 
φηαλ απηέο είηε δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ εγγξάθνπ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
είηε δεηνχληαη απ' επζείαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ). Απφ ηηο 
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε 
ζρεηηθφ αίηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή 
γηα ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή θαη ππνρξενχηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο 
πξνζθνξάο λα ηελ παξάζρεη θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 
 
  ε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» (Δηδηθνί Όξνη) 
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη 
ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
  ζ. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε 
πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 
απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Δπίζεο, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ 
γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππ' φςε. 
 
  η. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 
ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ 
ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο  
εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά 
απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
  ηα. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο Φξνπξέο. 
 
  ηβ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 
  ηγ. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί 
ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε ε ζεηξά ησλ φξσλ θαη ηα ππνδείγκαηα ηεο Γηαθήξπμεο. 
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  ηδ. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη 
λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε 
ππφςε», θ.ιπ. 
 
  ηε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 
άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή λα αλαθέξεη ζε 
ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο.  
 
  ηζη. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη ν 
ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη φηη έρεη 
κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ηδ. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ 
πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί 
ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 
 16. Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα 
ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Άξζξν 6  

Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ
11

 
 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο 
πξνκεζεπηέο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 
απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη 
γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο 
εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
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εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζε 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξεηείλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ), πνπ αθνξνχλ 
ηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 
 

Άξζξν 7  

Πξνζθεξόκελε Σηκή 

 
 1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξαηίζεηαη σο Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο 
«7» ηνπ παξφληνο. 
 
 2. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, αλά είδνο μερσξηζηά, πεξηιακβάλεηαη ην 
ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (κηζζνί θαη επηδφκαηα πξνζσπηθνχ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, πξνβιεπφκελνη θφξνη, αζθάιηζηξα, πάγηα έμνδα, 
λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη 
ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 
 
 5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ 
ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο

12
), νη δε 

ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα 
δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
 6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο.  
 
 7. Αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, 
νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λέεο ηηκέο ή λα ηηο 
ηξνπνπνηήζνπλ. 
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Άξζξν 8  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
13

 

 
           Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 9 

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
14

 

 
 1. Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ / 
ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 (Δρεκχζεηα) ηνπ Ν. 4412/16. Ζ 
απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα. 
 
 2. Σα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπλ σο εμήο: 
 
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,  
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. 
 
   Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 
θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά. 
 
   Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ αλαγξάθνληαη ζε 
πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 
 
   Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη (εμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ) θαη ζθξαγίδνληαη 
απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, ελψ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη. 
Αξγφηεξα ηελ ίδηα εκέξα ακέζσο κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο, απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ησλ νπνίσλ, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο είλαη πιήξεο 
θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο είλαη «απνδεθηέο».  
 
  β. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ 
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 
θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 
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ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξ. 2.α. 
ηνπ Άξζξνπ 10 θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. 
 
   Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 
πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα 2.α θαη 2.β. νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
 
 3. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί, έλζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 
127 ηνπ Ν.4412/16, γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ 
(60.000) επξψ (πξν ΦΠΑ) ή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 
Ν.3886/10. 
 
 4. ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο 
πνπ ζέηεη ην αξκφδην φξγαλν επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, 
κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα 
απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. 
 

 5. Ιζόηηκεο πξνζθνξέο
15

. 

 
  Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνκεζεπηή κε θιήξσζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 
 

Άξζξν 10  

Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 

 
 1. Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο

16
 γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (33 Μ/Κ ΣΑΞ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. 
 
 2. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο 
θαθέινπ, ζηα άξζξα 94 έσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
 
  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (Πεξηερφκελν 
Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο). 
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  δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ 
ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο (Λφγνη 
Απνθιεηζκνχ - Κξηηήξηα Δπηινγήο. 
 
  ε. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 
  ζη. Υξφλν ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
  δ. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ 
θαθέισλ / εληχπσλ ππνβιεζέλησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» - «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα. 
 
  ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ 
αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν 
αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
  ζ. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε 
απφ ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
  η. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο 
ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
  ηα. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηβ.  Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή / θαη δήισζε ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή / θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηά ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα 
δηελεξγήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή (33 Μ/Κ ΣΑΞ) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο. 
 

Άξζξν 11 

 Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο
17

 

 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο (ρακειφηεξε), ζε 
θάζε είδνο μερσξηζηά. 
 
 2. Ζ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ησλ 
νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη 
θαλνληθφηεηα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο) ζα γίλεη επί ηεο 
πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 
 

Άξζξν 12 

Πξόζθιεζε γηα Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ (Μεηνδόηε)
18
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 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, σο 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο

19
. Σα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο, φπσο παξαθάησ: 
 
                       α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.4412/2016): 
 
                           (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 
                         
                        (2)  Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
                        (3)  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
                            (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
                            (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Ννεκβξίνπ 2005. 
 
                                (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011. 
 
                                (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
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β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξν ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΖΜΓΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο γηα ηε κέηξεζε), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, φηη δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, φηη δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, φηη δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, φηη δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη 
φηη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. ε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά  εθδίδνληαη κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
 

γ.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 
αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο είλαη ελήκεξεο: 

 
(1) Σηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο): Σν  πηζηνπνηεηηθφ  αζθαιηζηηθήο  
ελεκεξφηεηαο  (θχξηαο  θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αθνξά 
ζην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη αηνκηθψο ηνπο δηνηθνχληεο θαη 
απαζρνινχκελνπο ζε απηφ. 

 
(2) Σηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα γηα θάζε λφκηκε ρξήζε ή γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ): Σν  
πηζηνπνηεηηθφ  θνξνινγηθήο  ελεκεξφηεηαο  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αθνξά ζην 
ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη αηνκηθψο ηνπο δηνηθνχληεο θαη απαζρνινχκελνπο 
ζε απηφ. 
 
                       δ.  Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ν.3419/2005, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο σο 
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην 
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 
                     ε.  Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο θαη αξηζκφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ επίζεκε θξαηηθή 
αξρή), φπσο παξαθάησ: 
 
                            (1) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β΄/31- 
08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ έγθξηζεο (εάλ απαηηείηαη). 
 
                              (2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ή φπσο απηή εθδφζεθε 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 
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                            (3) Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
απαηηεί παξαπάλσ απφ κία άδεηεο, πξνζθνκίδνληαη φιεο, φπσο εηδηθή άδεηα 
ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Α 
95/31 Ματ 07). 
 
                                ζη. Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή απαιιαθηηθφ, φπσο απηή έρεη 
ελζσκαησζεί ζηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ή ζηα Πξφηππα 
Πεξηβαιινληνινγηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ), εθδηδφκελε απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαιφγσο 
ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία - 
βηνκεραλία, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο ή 
βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε 
ησλ ιπκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνζθφκηζε βεβαίσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ απηψλ). 
 

                                δ.   Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ 
θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο  
κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο 
αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν 
ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ 
αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
                   ε.    Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή λνκνζεζία, (κε βάζε ην 
λ.4488/2017, άξζξν 39) Πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) πξνο απφδεημε ηελ κε παξάβαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
(άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ 
δελ είλαη δπλαηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο ε έθδνζε ηνπ άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, λα 
ππνβάιιεηε ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016, έλνξθε 
βεβαίσζε. 
 
                              ζ. Δθδνζέληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο 
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ 
νρήκαηνο ή ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
νρεκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
 
                              η. ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ, ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο αλαινγηθά κε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 
ζχκβαζεο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο 
εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 
πάξνρνο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν 
θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο ησλ ζπλνιηθψλ 
ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο εθδειψλεηαη ε 
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ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. Ο ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα 
απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο: 
 
   (1) Σηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα 
απηψλ. 
 
   (2) Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 
(θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην 
ζχλνιν είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο ησλ 
ζπλνιηθψλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ / ηηο νπνία / -εο 
εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 

ηα. Γήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλα- 
κηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία. 
 
  ηβ. Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ 
ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

ηγ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνηίζεηαη  
λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζεο 
ππεξεζίαο, ή λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεη 
φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, πξνζθνκίδνληαο 
έγγξαθε δέζκεπζή ηνπο, φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα 
εθηειέζνπλ θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 
ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. 
 
 2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο 
θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
 
 3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 
ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
παξνχζαο

20
 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο
21

, θαηαπίπηεη ππέξ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 
ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4.β. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο

22
, εθφζνλ είρε 

πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

                                                           
20

 Ν.4412/16, άξζξν 79 
21

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
22

 Ν.4412/16, άξζξν 72 
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ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 
δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
 4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα ηηο παξ. 4.β. 
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο

23
, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 
φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
 
 5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 
θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο φπσο αλαγξάθνληαη ζην ίδην άξζξν, ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 
13 ηεο παξνχζαο

24
, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα ηηο παξ. 4.β. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
παξνχζαο

25
, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 

παξνχζαο
26

, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ 
εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη. 
 
 6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη 
ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ 
είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε 
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 14

27
. 

 
 7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

                                                           
23

 Ν.4412/16, άξζξν 72 
24

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
25

 Ν.4412/16, άξζξν 72 
26

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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 Ν.4412/16, άξζξν 105 
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Άξζξν 13 

Υξόλνο πλδξνκήο Όξσλ πκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο 
28

 

 
 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
φπσο νξίζηεθαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 
4 ηεο παξνχζαο

29
. 

 
 2. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3886/10. 
 
 3. ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, ην 
αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα 
πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 
πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμήο: 
 
  α. Πνζφηεηαο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο έσο 30% γηα 
δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 € πεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 
 
  β. Πνζφηεηαο κεγαιχηεξεο έσο 15% ή κηθξφηεξεο έσο 50% γηα 
δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 € θαη άλσ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
 
  γ. Πνζφηεηα κηθξφηεξε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνζνζηψλ, 
απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 4. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 
5 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο

30
, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε 

ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη 
πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ

31
 λνκηκνπνίεζεο. 

 
 5. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
Ν.4412/16, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. 
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 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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 Ν4412/16, άξζξν 80 (Απνδεηθηηθά κέζα) 
30

 Ν.4412/16, άξζξν 79 
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 Ν.4412/16, άξζξν 80 Όπσο Πξνζζήθε «1/Α» ηνπ παξφληνο 
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Άξζξν 14  

Καηαθύξσζε - Αλάζεζε ύκβαζεο
32

 

 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3886/10. 
 
 2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., 
επί απνδείμεη. 
 
 3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 
ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο. 
 
 4. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 
εμήο: 
 
  α. Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο 
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί 
απηψλ. 
 
  β. Οινθιήξσζε ηνπ πξν ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη 
θαη 
 
  γ. Κνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
 
 5. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
 6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νη-
θνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο. 
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 7. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, θαηά είδνο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη’ 
ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα αγαζά. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξφζθιεζε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 15  

Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
33

 
 
 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο: 
 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 
 
  β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
(πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
 
  β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ 
νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν. 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε. 
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  ε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο. 
 
  ζη. Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν 
πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ 
ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 
 
 5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 
ησλ άξζξσλ 29 (Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή 
ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή 
πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 
 

Άξζξν 16  

Καηάξηηζε πκβάζεσλ 

 
 1. Σν θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ (ζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 
σο Παξάξηεκα «Γ». 
 

2. Μεηά ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε 
φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη θαη’ 
εμαίξεζε κφλν ζε αληηθεηκεληθά απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, 
ζπκθψλσο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
 3. Δηδηθά γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 
ΦΠΑ. 
 

Άξζξν 17 

Παξαθνινύζεζε
34

 - Παξαιαβή
35

 - Υξόλνο Παξαιαβήο
36
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 1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ ζα  
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 2. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ζα είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε παξαιαβή, ε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.  
 
 3. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, εάλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαπηζηψλεη κε 
ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο απαηηήζεηο, 
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην 4

ν
 ΔΓ θαη απηφ ελ ζπλερεία ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε 
ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εληφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ 
πινπνίεζεο ησλ πξνκεζεηψλ. 
 
 4. Δθφζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηνπ πξνκεζεπηή, ηφηε ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη 
πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
 5. Οη Μνλάδεο ζα θαηαζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηή 
εγγξάθσο 2 – 4 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 
ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ 
εηδψλ θπιηθείνπ ζα γίλεηαη, ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά 
κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
 
 6. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε 
θακηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη ή έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ. ’ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη απνδεθηή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 
θάπνην είδνο εθηφο επνρήο. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 
νκαιφ εθνδηαζκφ  γηα ηηο Μνλάδεο ησλ Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ, Έδεζζαο θαη 
Γηαλληηζψλ, φπσο θαη λα θαιχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο 
ζηα είδε απηά. 
 
 8. Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα  
πξαθηηθά παξαιαβήο εηδψλ θπιηθείνπ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο. 
 
 9. Δπεηδή ηα ππφ πξνκήζεηα εθφδηα αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφ  
εθνδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ, ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ιφγσ  αλσηέξαο βίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηηο παξαγγειίεο 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





Α - 26 

./. 

ησλ Μνλάδσλ ππνρξενχηαη εληφο 2 εκεξψλ λα απνθαηαζηήζεη ην ξεχκα 
εθνδηαζκνχ. 
 
 10. Ζ κεηαθνξά ησλ εππαζψλ ηξνθίκσλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα 
γίλεηαη κε θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη κε θαηάιιειν φρεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην 
νπνίν λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα κεηαθνξάο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
απνιχκαλζεο. Σν ππφςε φρεκα λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο 
ηαηξνχ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο φπνηε δεηεζεί. 
 
 11. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή εθνδίσλ.  
 

Άξζξν 18 

Απόξξηςε παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 
πξνκεζεηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ απφθαζε απηή.  
 
 2. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 

Άξζξν 19 

Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο - Σηκνιόγεζε - Σξόπνο Πιεξσκήο
37

 
 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη κέζα ζε 40 εκέξεο απφ ηελ 
παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα πξνζέξρεηαη χζηεξα απφ ηειεθσληθή 
εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ δειηίσλ απνζηνιήο γηα 
αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν κε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ παξαδίδνπλ νη Μνλάδεο. Ζ 
εμφθιεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ Π ΠΟΛΤΚΑΣΣΟΤ θαη ζα παξαθξαηείηαη ν 
αλαινγνχληνο θφξνο εηζνδήκαηνο (λ. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δειαδή 
κείνλ ΦΠΑ).  
 
          2. Ζ πιεξσκή θαη ινηπέο δνζνιεςίεο ζα γίλεηε απφ ην ηξαηησηηθφ 
Πξαηήξην Πνιπθάζηξνπ.  
              
  3. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ 
παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ επηβαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 4. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο απνηεινχλ ην εθδηδφκελν ηηκνιφγην ηνπ 
πξνκεζεπηή ζην ζα θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά νη παξαδνζείζεο πνζφηεηεο 
ζηηο Μνλάδεο. 
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 5. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκηζηεί ζην Π 
Πνιπθάζηξνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, νη νπνίεο ζα 
αλαλεψλνληαη 10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπο. 
 
 6. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπλίζηαηαη σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζε θάζε είδνο μερσξηζηά.  Τπφςε 
φηη αλ ζηηο ηηκέο πψιεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΠΑ, γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
ηηκνινγίνπ πξψηα ζα αθαηξείηαη ν ΦΠΑ. 
 
 7. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δχλαηαη λα πξνζθνκίδεη ηα ηηκνιφγηα 
αγνξάο ζηελ Τπεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Αγνξαλνκίαο Θεζζαινλίθεο 
γηα έιεγρν ππεξβνιηθνχ θέξδνπο. Γηα ηα είδε πνπ ηεινχλ ζε θαζεζηψο δηαηίκεζεο, 
ην πνζνζηφ έθπησζεο % ζα ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή δηαηίκεζεο, πνπ ηζρχεη ηελ 
εκέξα παξάδνζεο. 
 
 8. Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/9-5-2013) 
Τπνπαξάγξαθνο Ε5 «πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ». 
 

Άξζξν 20  

Δγγπήζεηο
38

 
 
 1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο νηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 

 2. Δγγύεζε πκκεηνρήο 
 
  Γελ απαηηείηαη  
 

 3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο

39
 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη 

ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο αλά είδνο. Ζ 
εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε πελήληα έμη ρηιηάδεο επξψ 
(56.000,00 €), αλαιπφκελε φπσο παξαθάησ: 
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   (1) Καηεγνξία «Α»: 16.000,00 €, εγγπεηηθή χςνπο: 800,00 
€. 
 
   (2) Καηεγνξία «Β»: 16.000,00  €, εγγπεηηθή χςνπο: 800,00 
€. 
 
   (3) Καηεγνξίαο «Γ»: 8.000,00 €, εγγπεηηθή χςνπο: 400,00 
€. 
 
   (4) Καηεγνξίαο «Γ»: 8.000,00 €, εγγπεηηθή χςνπο: 400,00 
€. 
 
                                (5)  Καηεγνξία «Κ» (θαηεςπγκέλα): 8.000,00 €, εγγπεηηθή 
χςνπο: 400,00 €. 
 
                Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο έζησ θαη ελφο είδνπο απφ 
απηά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο φιν 
ην πνζφ ηεο ππφςε θαηεγνξίαο. 
 
  β. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 
 4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην 
χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο 
ΦΠΑ. 
 
 6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ 
ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 
  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 
 
  β. Σνλ εθδφηε. 
 
  γ. Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη. 
 
  δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
 
  ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
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  ζη. Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε.  
 
  δ. Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη: 
 
   (1) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν 
δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 
 
   (2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
  ε. Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ζ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 
  η. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη 
 
  ηα. ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν φπσο ζην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» (Πξνζζήθε «3»). 
 
  Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 
ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 
απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
 8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 
έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο.  
 

Άξζξν 21 

Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα 
απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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 2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ. 
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο - 
πγηεηλήο, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, 
ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 3. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ 
κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 5. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο. 
 
 6. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 
 7. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 
απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  
 
 8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 
ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
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Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο 
γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 
 9. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ (ΜΣ). 
 
  γ. Σξίηε θνξά: 
 
   (1) Καηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα 
πξντφληα (ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη 
νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα δειηία παξαγγειίαο ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε 
Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην 
ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απνξξίςεη 
κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ηα 
αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία ηξηψλ σξψλ ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο 
ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 
άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15. Σν πνζφ ησλ θπξψζεσλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 22 

Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
40

 

 
 1. Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10. 
 
 2. πκπιεξσκαηηθψο:  
 

                                                           
40

 Ν.4412/16, Βηβιίν IV, άξζξα 345 έσο 373. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη 

ηξνπνπνίεζεο απηψλ, κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπο. 
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  α. Έλζηαζε 

 
   (1) Τπνβάιιεηαη : 
 
    (α) χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 60.000,00€ (ρσξίο 
ΦΠΑ). 
 
    (β) Δληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή γηα φηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη 5 εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
    (γ) Δλψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςή ηεο. 
 
   (2) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο, απαηηείηαη (κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε 
ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 

  β. Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 
 
   Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10 θαη 
ζηνλ λ. 4412/2016 
 

  γ. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ. 

 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ 
επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207 θαη 213 λα 
ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 
εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε 
άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

Άξζξν 23 

Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
41

 

 
 1. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα 
φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα («γλσκνδνηηθά 
φξγαλα») έρνπλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
 
  α. Αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 
πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ, 

                                                           
41
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  β. Διέγρνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Δηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε 
ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 
 
  δ. Γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
 
  ε. ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνχλ γηα θάζε ζέκα πνπ 
αλαθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη 
 
  ζη. Γλσκνδνηνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ λ.4412/16, 
ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 
 
 2. Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνχληαη γλσκνδνηηθά 
φξγαλα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Β».  
 
 3. Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο, 
ν αξηζκφο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ (επηηξνπψλ 
θ.ιπ.), θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ. 
 
 4. ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, σο γλσκνδνηηθά φξγαλα 
κπνξεί λα νξίδνληαη θαη νξγαλσηηθέο κνλάδεο εληαγκέλεο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2690/1999 
«Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο 
άλσ. 
 

 6. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 
 
  α. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη 
πξνζθπγψλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπγθξνηείηαη 

ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηξηκειέο ή πεληακειέο (Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο 

ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ 
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ 
αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο (αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θ.ιπ.). 
 
  β. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο επηηξνπή παξαιαβήο κε κέξηκλα έθαζηεο 
Μνλάδαο παξαιαβήο. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε ειέγρνπο ηνπ πξνο 
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παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα 
«Β», ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ 
πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 
ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο. 
  

Άξζξν 24 

 Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

 
 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή , ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ Οδεγία Δε 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β'/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε 
θαηά θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη 
νη απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδηθνί Όξνη / Σερληθή Πξνδηαγξαθή) ηεο ελ 
ιφγσ δεκνζίεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πεξί 
ειέγρσλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 
δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ θξίζε ηεο. 
 
 2. Δηδηθά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πεξί 
απνδνρήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ 
κε δηαηαγή ηεο ΑΑ δχλαηαη θαηά ηε θξίζε ηνπ λα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ Τπνςήθηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 θαη ηα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγνχληαη καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ «δηθαηνινγεηηθψλ» γηα ηελ εηζήγεζε πεξί 
θαηαθχξσζεο. 
 

Άξζξν 25 

 Αλσηέξα Βία 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  α. Τπαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
 
  β. Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία 
ζίηηζεο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 2. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη 
παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ή 
ζην εξγνζηάζην ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
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  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ 
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

Άξζξν 26  

Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαδηθαζίαο 

 
 1. Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κ' απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά 
φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη 
ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
 
 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη 
ν πξνκεζεπηήο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, εθηφο ησλ θπιιαδίσλ πνπ 
αθνξνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 

Άξζξν 27 

Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 
 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 28/15, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ 
δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β' 1317/23.04.2012) θαη απηψλ 
ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 
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Άξζξν 28  

Γεκνζηόηεηα θαη Γηαθάλεηα
42

 
 
 1. Χο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, 
λνείηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνχζεο ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ»  
 
 2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνζθέξνπλ ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη 
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο επηβεβαίσζεο ελδηαθέξνληνο. 
 
 3. Σν θείκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο επηβεβαίσζεο 
ελδηαθέξνληνο πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ελεκεξψλνπλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 
φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ 
ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ 
γηα ηνπο νπνίνπο απνθάζηζαλ λα κελ αλαζέζνπλ ζχκβαζε γηα ηελ νπνία 
δεκνζηεχζεθε θαη λα αξρίζνπλ λέα δηαδηθαζία. 
 
 5. Καηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ ή 
πξνζθεξφλησλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο γλσζηνπνηνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη 
ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή γξαπηήο αίηεζεο: 
 
  α. ε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ, 
 
  β. ε θάζε απνξξηθζέληα πξνζθέξνληα, ηνπο ιφγνπο 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζηηο δε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 
5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 54, ηνπ Ν.4412/16 αηηηνινγνχλ επίζεο ηελ απφθαζή ηνπο πεξί 
κε ηζνδπλακίαο ησλ ιχζεσλ ή ηελ απφθαζή ηνπο φηη νη ππεξεζίεο δελ 
εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο πεξί επίδνζεο ή ιεηηνπξγίαο, 
 
  γ. ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή 
πξνζθνξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηιεγείζαο 
πξνζθνξάο, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 
ηεο ζχκβαζεο, 
 
  δ. ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή 
πξνζθνξά, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ 
δηαιφγνπ κε ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 
 6. Σπρφλ έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο βαξχλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 

Άξζξν 29  

Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 
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           Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή 
(αλάδνρν) ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ ή / θαη δηθαησκάησλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

Άξζξν 30 

Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 
43

 

 
 Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν ζε 

αληηθεηκεληθά απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπκθψλσο ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
    

Άξζξν 31 

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
44

 

 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ 
νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ λ.4412/16. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
 2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 
7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε 
δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΑΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο 
εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο. 
ηε πεξίπησζε απηή κεηά απφ θνηλή απνδνρή ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ είλαη 
δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο ζε άιιν ηφπν. 
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Άξζξν 32 

 Δρεκύζεηα
45

 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, 
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε 
θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο 
εθηειέζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή 
εμάξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 
απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξρή 
(κε θεληξηθή ή αλαζέηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο 
ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
 6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 
 

Άξζξν 33  

Λνηπέο δηαηάμεηο 

 
 1. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν 
πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ν Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο 
ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 
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ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν 
Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε / 
Γεκνζίεπζε, ε Καηαθχξσζε, ε ζχκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ 
άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη 
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 4. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα 
ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη 
θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. 
 
 5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη 
λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο 
ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ πνπ αθνξνχλ ζε θάζε θάζε ηεο ζχκβαζεο (ηαθηηθέο 
θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
ιήςε απνθάζεσλ. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία 
εθηειείηαη απφ ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ 
νπνηεζδήπνηε πξντφληα ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 8. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4

νπ
 ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 
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 «5» Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο. 
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
                 25  Ννε 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  12/2019 
 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 
 

1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη 
αιινδαπψλ ηνπ (ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ».  

 
2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 

δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη απφ απηνχο. ε 
πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κε ηελ 
ςεθηαθή ππνγξαθή απηψλ. 

 
3. Μέξνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 

απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 
α. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ 

Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΕΠΕ):  
 

(1) ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
 

(2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
 

(3) Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν 
απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 
 

(4) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 
 

(5) Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο 
ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 

β. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ): 
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(1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο 
θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 
 (2) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 

αξκφδηα Αξρή. 
 
γ.  Γηα  αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 

 
(1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο 
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν 
ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 

θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:  

 
(α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 

 
(β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ 

φξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 

δ.  Σςνεηαιπιζμοί: 
 

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ. 
 
  ε. Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή 
πποζθοπά:   

 
(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην 

θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  
 
(2) Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην 
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξφζσπνο ηεο 
έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
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αλαπιεξψλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
1η: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα 
πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο 
πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή 
Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο». 
 
2η: Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών: 
 
 Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
 ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 
 ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
3η: Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειψο ή ζε 
Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληφηεηα, 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα: 

 
Η. πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 

ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην  ηεο ρψξαο 
ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην  
θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε ππνρξέσζε 
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απηή, θαζψο φηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα 
αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 

 
 ΗΗ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε 
απηνχο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3414/05. 
 
 4. Δπίζεο,  νη αλαζέηνπζεο αξρέο αποκλείοςν έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ 
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν. 4412/16 ή είλαη 
γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
  α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 
ηεο 11.11.2008 ζ.42). 
 
  β. Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
  γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48). 
 
  δ. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
  ε. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ο-
θησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 
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25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
3691/2008 (Α' 166). 
 

ζη. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α' 215). 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη. ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε αθνξά κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξν-
ζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 
αα) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ θαη ΗΚΔ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
 

ββ) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
5. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 
 

α. Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηε-
ιεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

 
β. Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη ζπλεπψο ππνρξενχηαη  λα  
ππνβάιεη  ηα  αληίζηνηρα  απνδεηθηηθά (αζθαλιζηική και θοπολογική 
ενημεπόηηηα) θαη αληίζηνηρα ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν.4412/16. 

 
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
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εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 
6. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 
α. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια 

κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18, ηνπ Ν.4412/16. 

 
β. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε1 ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ 

γ. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο 
πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 
δ. Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/16 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 
άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 
ε. Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ 

πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 
ζη. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 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. 

 
δ. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

                                                 
1
 Ν.4412/16, Άξζξν 73, παξ. 5: «Καηά παξέθθιηζε από ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξ.6, 

ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθό θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη όηη ν ελ ιόγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 6» 
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εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
Ν.4412/16. 

ε. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη 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. 

 
ζ. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια 

κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 
  7. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5. 
 

8. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 6. 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 
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TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ  
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

 
      Σόπνο, ……. Ζκεξνκελία…….. 

 
Α. ΓΖΛΧΖ 
 
Ο / Οη ππνγξάθσλ /-νληεο ελεξγνύλ /-ληεο σο λόκηκνο /-νη εθπξόζσπνο /-νη ηεο 
/ησλ Δηαηξείαο /-ηώλ: 
……………………………………………………………………………………………… 

ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ 
 

 1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη /-νπλ 
ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ύλαςεο ύκβαζεο γηα 
ηελ Αλάδεημε πξνκεζεπηή /-ώλ εηδώλ θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΦΜ θαη ηνπ 
ζπζζηηίνπ δηάξθεηαο ελόο έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα 1 
εμάκελν, γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, 
Έδεζζαο θαη Γηαλληηζώλ κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππόςε ηνπο: 
 

 Σελ ππ’ αξίζκ 12/2019 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ, κε όια ηα 
ζρεηηθά Παξαξηήκαηα, ηηο Πξνζζήθεο ηεο θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

 Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ 
δηαγσληζκό απηό. 
 

2. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ησλ Γεληθώλ-
Δηδηθώλ Όξσλ ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντόλησλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
πνπ απαηηνύληαη θαη αλαιύνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη 
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζύλνιό ηνπο. 

 
Β. ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
 
 3. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θπιηθείνπ, ζηελ κεηαθνξά απηώλ 
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο 
επίζεο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ πξνζεζκηώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε. 
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Ο/ΟΗ ΓΖΛΧΝ /-ΟΤΝΣΔ 

  Τπνγξαθή /-εο θαη 

     θξαγίδα /-εο 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθόιανο  
Δπηηειάξρεο 
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ΔΓΓΤΖΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ)1 

 
Δθδόηεο (Πιήξεο επωλπκία Πηζηωηηθνύ Ηδξύκαηνο ………………………………….  / 
ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο  …………….......... 
  
Πξνο:  (Πιήξεο επωλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρεο/Αλαζέηνληνο 
Φνξέα2…………………………………….. (Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο 
Αξρεο/Αλαζέηνληνο Φνξέα3) …………………………………………… 
 
Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ………………….. πνζνύ……………………………… επξώ4. 
Έρνπκε ηελ ηηκε λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη 
δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ ……………………………………….5 ππέξ 
ηνπ: 
 
(i) [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 
…………………, ΑΦΜ: ………………….. (δηεύζπλζε) ………………………… , ή 
 
(ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ……………….., 
ΑΦΜ:……………….. , (δηεύζπλζε) ………………………………………………… ή 
 
(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ε θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ 
πξνζώπωλ 
 
 α)  (πιήξε επωλπκία) ……………….., ΑΦΜ: ………………… 
(δηεύζπλζε) ………..  
 
 β)  (πιήξε επωλπκία) ………….., ΑΦΜ:  ……………………… 
(δηεύζπλζε)…………..  
  (ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο) 
 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ 
κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ 

                                                 
1
 ύκθωλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 12/2015 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

2
 Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3
 Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

4
 Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

5
 Όπωο ππνζεκείωζε 4. 
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ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθωλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) …Γηαθήξπμε … γηα 
ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή εηδώλ θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ θπιηθείωλ – ΚΦΜ 
θαη ηνπ ζπζζηηίνπ δηάξθεηαο ελόο έηνπο κε δηθαίωκα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα 
1 εμάκελν, γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, 
Έδεζζαο θαη Γηαλληηζώλ / θαιή εθηέιεζε ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ .6/ηεο ππ αξηζ…….. 
ζύκβαζεο «(ηίηινο ζύκβαζεο)», ζύκθωλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) …………. 
Γηαθήξπμε7 ………………. ηεο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο). 
Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε  εκέξεο8 από ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ………….. (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο9)  ή κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ 
ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο 
απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε εγγπνδνζίαο καο. 
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ 
εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε10. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 

 Ο Γληεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνπζηνδνηείηαη όπωο πξνβεί ζε αλάινγε 
δηακόξθωζε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο Πξνζζήθεο αλαιόγωο ηωλ ζεζκηθώλ θεηκέλωλ 
πεξί πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ζην δεκόζην ηνκέα. 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γηωηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθόιανο  
Δπηηειάξρεο 

 

                                                 
6
 Εθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη 

ε ζρεηηθή ζύκβαζε. 
7
 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ. 

8 
   Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
9
  ύκθωλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο 

από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο 

ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε 

δηαθήξπμε. 
10

 Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε 

ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο 

δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΩΝΗΩΝ» 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12/2019 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
 1. Ζ Δπιηποπή Παπαλαβήρ πος αποηελείηαι από ηοςρ: 
 
  α. ………………………………….. , υρ Ππόεδπο 
  β. ………………………………….  ,  
  γ. …………………………………. , 
  δ. …………………………………..  και 
  ε. ………………………………… , υρ μέλη, 
 
ζςγκποηήθηκε δςνάμει ηηρ ςπ' απιθμόν … (1)….Γιαηαγήρ ςγκπόηηζηρ, 
πποκειμένος να πποβεί ζηην ποιοηική και ποζοηική παπαλαβή ηυν ςλικών ηηρ 
ύμβαζηρ.... (2) …..η οποία αθοπά ηην ππομήθεια .…. (3) ….. και κοινοποιήθηκε 
ζηην Δπιηποπή με ηην....(4) …… Γιαηαγή. 
 
 2. ήμεπα, ...(5)...., ηα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ ζςνήλθαν ζε ζςνεδπίαζη 
ζη………(6) ….. , με ηην παποςζία η… (7) …………… , εξοςζιοδοηημένος 
εκπποζώπος η…..(8)..., πποκειμένος να εξεηάζοςν ηα πποζκομιζθένηα ππορ 
έλεγσο ςλικά ηηρ ύμβαζηρ, (πος εμθαίνονηαι ζηο ζςνημμένο Παπάπηημα) ηα 
οποία αποηελούν ……… (9) ……. ηος ζςμβαηικά ζςμθυνημένος ππορ παπάδοζη 
ςλικού. Γίνεηαι μνεία ηος όηι ηα παπαπάνυ ςλικά πποζκομίζθηκαν για έλεγσο 
εμππόθεζμα. 
 
 3. Για ηη διενέπγεια ηος αναηεθένηορ ζ' αςηήν ελέγσος, η Δπιηποπή 
έλαβε ςπ' ότη ηηρ: 
 
  α. Σην….(4)…Γιαηαγή, με ηην οποία ηηρ κοινοποιήθηκε η 
ύμβαζη. 
 
  β. Σο ζύνολο ηηρ…..(2)..... ύμβαζηρ, ιδίυρ δε ηοςρ όποςρ ηηρ 
πος αθοπούν και αναθέπονηαι ζηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ηοςρ ποιοηικούρ, εν 
γένει όποςρ ηυν ςπό ππομήθεια ςλικών, ζηον ηπόπο και ηιρ μεθόδοςρ διεξαγυγήρ 
ηος παπόνηορ ελέγσος, καθώρ και ζηην ζςμβαηικά ζςμθυνημένη ππορ παπάδοζη 
ποζόηηηα, καηά είδη και καηηγοπίερ ςλικού. 
 
  γ. Σα αποηελέζμαηα ηυν μακποζκοπικών ελέγσυν, ζηοςρ 
οποίοςρ πποέβηζαν ζήμεπα ηα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ ζηον ηόπο παπάδοζηρ ηυν 
ςλικών, επί ηη παποςζία ηος παπαπάνυ εξοςζιοδοηημένος εκπποζώπος ηος 
ππομηθεςηή.   
 
 4. Αθού έλαβε ςπ' ότη ηηρ ηα παπαπάνυ, η Δπιηποπή αποθαίνεηαι 
…..(10)….. όηι ηα πποζκομιζθένηα ππορ έλεγσο ςλικά πληπούν, από ποιοηική 
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άποτη, ηοςρ όποςρ ηηρ …..(2).... ύμβαζηρ και καηά ζςνέπεια, μποπούν να 
παπαληθθούν συπίρ βλάβη ηυν ζςμθεπόνηυν ηηρ Τπηπεζίαρ. 
…………………..(12)………………………………….……………………………….. 
 
 5. ηη ζςνέσεια, η Δπιηποπή πποέβη ζηην ποζοηική παπαλαβή ηυν 
πποζκομιζθένηυν ςλικών, η οποία έγινε με ακπιβή καηαμέηπηζή ηοςρ, επί ηη 
παποςζία ηος …….(13) ……., διαηεηαγμένος ςπεύθςνος ηος ....(14) ……ζηον 
οποίο και παπέδυζε ηα ελεγσθένηα και παπαληθθένηα ςλικά. 
 
 6.  ε πίζηυζη ηηρ διενέπγειαρ και ηυν αποηελεζμάηυν ηος ελέγσος, 
ζςνηάσθηκε ηο παπόν Ππυηόκολλο (και ηο ζςνημμένο Παπάπηημά ηος, με ηο 
οποίο ζςναποηελούν ένα ζώμα) και ςπογπάθεηαι νόμιμα από ηον Ππόεδπο και ηα 
μέλη ηηρ Δπιηποπήρ και ηον εκππόζυπο ηος ππομηθεςηή. ημειώνεηαι όηι, με 
μέπιμνα ηος Πποέδπος ηηρ Δπιηποπήρ, θα εκδοθεί ο αναγκαίορ απιθμόρ 
ανηιγπάθυν, ηα οποία θα αποζηαλούν ππορ ηοςρ πποβλεπόμενοςρ από ηιρ 
διαηάξειρ ηος ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ, παπαλήπηερ. 
 

Ζ Δπιηποπή 
 

Ο Ππόεδπορ         Σα μέλη 
 
…………….. 
         α. ……………. 
         β. ……………. 
  
Ο Τπεύθςνορ πος παπέλαβε 
 
                   Ο Ππομηθεςηήρ  
              (ή ο εξοςζιοδοηημένορ  
                  εκππόζυπορ ηος) 
 
Οδηγίερ για ηην ζςμπλήπυζη ηυν κενών διαζηημάηυν: 
 (1) Γπάθονηαι ηα ζηοισεία ηηρ Γιαηαγήρ ςγκπόηηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ. 

(2) Γπάθεηαι ο απιθμόρ και η ημεπομηνία ηηρ ύμβαζηρ. 
(3) Γπάθονηαι ηα ςλικά ηηρ ύμβαζηρ. 
(4) Γπάθονηαι ηα ζηοισεία ηηρ Γιαηαγήρ με ηην οποία κοινοποιήθηκε ζηην Δπιηποπή ηο 

κείμενο ηηρ ύμβαζηρ και δόθηκαν ηςσόν ππόζθεηερ ενηολέρ ή οδηγίερ. Αν δεν ςθίζηαηαι ηέηοια 
Γιαηαγή, διαγπάθεηαι ολόκληπη η ζσεηική θπάζη. 

(5) Γπάθεηαι η ημεπομηνία διεξαγυγήρ ηος ελέγσος. 
(6) Γπάθεηαι ο ηόπορ διεξαγυγήρ ηος ελέγσος. 
(7) Γπάθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο και η ιδιόηηηα ηος παπιζηαμένος εκπποζώπος ηος 

ππομηθεςηή. 
(8) Γπάθεηαι η επυνςμία ηος ππομηθεςηή, όπυρ πποκύπηει από ηην ύμβαζη. 
(9) Γπάθονηαι οι λέξειρ: ηο ζύνολο ή η λέξη: μέπορ, καηά πεπίπηυζη. 
(10) Γπάθεηαι η λέξη: ομόθυνα, ή οι λέξειρ: καηά πλειοτηθία, καηά πεπίπηυζη. 
(11) ε πεπίπηυζη ύπαπξηρ μειοτηθούνηορ μέλοςρ, γπάθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο ηος 

και ηο ζκεπηικό ηηρ διαθυνίαρ ηος. 
(12) Γπάθεηαι ο βαθμόρ και ηο ονομαηεπώνςμο ηος Γιασειπιζηή. 
 
 

ημείυζη: 
Οι ενηόρ παπένθεζηρ θπάζειρ ζηιρ παπαγπάθοςρ 2 και 6 έσοςν ηεθεί ππορ διεςκόλςνζη ηηρ 

Δπιηποπήρ, κςπίυρ ζε πεπίπηυζη πληθώπαρ ςλικών, οπόηε μποπεί να σπηζιμοποιηθεί, υρ 
παπάπηημα ηος Ππυηοκόλλος, ανηίγπαθο ηος ηςσόν καηαλόγος ςλικών πος ςπάπσει ζηην 
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ύμβαζη. ε ανηίθεηη πεπίπηυζη, διαγπάθονηαι οι παπενθέζειρ και η Δπιηποπή απαπιθμεί ηα ππορ 
έλεγσο ςλικά ζηην παπάγπαθο 2 ηος ππυηοκόλλος, αμέζυρ ππιν ηην παπένθεζη.  
 
 

Ο Γνηηρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ εξοςζιοδοηείηαι όπυρ πποβεί ζε ανάλογη 

διαμόπθυζη ηος ζςγκεκπιμένηρ Πποζθήκηρ αναλόγυρ ηυν θεζμικών κειμένυν πεπί 

ππομηθειών και παποσήρ ςπηπεζιών ζηο δημόζιο ηομέα. 

 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

 
 

Ανσηρ (ΔΜ) Γιυηίκαρ Γημήηπιορ  
       Δπιηελήρ 4ος ΔΓ/ΗΗ 

σηρ (ΠΕ) αληζίδηρ Νικόλαορ  
Δπιηελάπσηρ 
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ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ  ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 (Τπόδεηγκα) 

 
                                                                              ΜΟΝΑΓΑ: ……………………………… 

 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
1. ήκερα ηελ ............................ ζσλεδρίαζε ε Δπηηροπή Παραθοιούζεζες θαη Παραιαβής ε οποία ζσγθροηήζεθε κε ηελ 

Ζκερήζηα Γηαηαγή ηες……...........γηα λα προβεί ζηελ παραιαβή ηφλ σιηθώλ ποσ παραδόζεθαλ από ηολ προκεζεσηή ..........................., 
ζύκθφλα κε ηελ ................. ζύκβαζε. ηε ζσλεδρίαζε ήηαλ παρόληες οη:  

 
α. .............................. Πρόεδρος ηες Δπηηροπής.  
 
β. .............................. Μέιος ηες Δπηηροπής. 
 
γ. .............................. Μέιος ηες Δπηηροπής. 
 

2. Ζ Δπηηροπή Παραθοιούζεζες θαη Παραιαβής αθού έιαβε σπόυε: 
 

α. Σοσς όροσς ηες ............. ζύκβαζες. 
 
β. Σολ ποζοηηθό θαη ποηοηηθό έιεγτο ποσ δηελήργεζε ζηα είδε ποσ αλαθέροληαλ ζηελ παραπάλφ ζύκβαζε. 
 
γ. Σο εθδοζέλ σπ’ αρηζκ ………. ηηκοιόγηο πώιεζες. 
 

Β ε β α ι ώ ν ε ι  
 

ηελ προσωρινή παραλαβή ηφλ εηδώλ, όπφς ασηά αλαγράθοληαη ζηο σπ’ αρηζκ. …….. ηηκοιόγηο πώιεζες. 
 

3. Σα σπόυε παραδοηέα σιηθά …………………………. δελ αληαποθρίλοληαη πιήρφς ζηοσς όροσς ηες ζύκβαζες, θαζόζολ 
δηαπηζηώζεθαλ οη παραθάηφ παρεθθιίζεης:……………………………………… 

 
 

4.  Οη ελ ιόγφ παρεθθιίζεης………………… (ηο πεδίο ασηό ε Δπηηροπή γλφκοδοηεί αλ οη αλαθερόκελες παρεθθιίζεης 
επερεάδοσλ ηελ θαηαιιειόηεηα ηφλ παρετόκελφλ σπερεζηώλ ή/θαη παραδοηέφλ σιηθώλ θαη ζσλεπώς αλ κπορούλ οη ηειεσηαίες λα 
θαιύυοσλ ηης ζτεηηθές αλάγθες). 
 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
  

-Ο-  -ΣΑ-    

ΠΡΟΔΓΡΟ      ΜΔΛΖ    
 
 

 1. 
 

  Ολοκαηεπώλσκο 
Ηδηόηεηα σπογράθοληος 

 

 

Ολοκαηεπώλσκο 
Βαζκός (Ο-) 

 Ολοκαηεπώλσκο 
Βαζκός (Ο-) 
 

    

  2.  
 

Ολοκαηεπώλσκο 
Βαζκός (Ο-) 

    

 

 
 
Αθρηβές Αληίγραθο 

 
 

Αλτες (ΔΜ) Γηφηίθας Γεκήηρηος  
       Δπηηειής 4οσ ΔΓ/ΗΗ 

τες (ΠΕ) αιηζίδες Νηθόιαος  
Δπηηειάρτες 
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           33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

            «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» 
            4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
             25 Ννε 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12/2019  
                                                     

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]  

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 1 θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

 

 

 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (/ 
αλαζέηνληα θνξέα 
- Ολνκαζία: 33 Μ/Κ ΣΑΞ/4ν ΔΓ 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : ΑΓΑ: 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ηξαηφπεδν «ΑΛΔΣΑ ΛΟΤΚΑ» 
Πνιχθαζηξν, Ννκνχ Κηιθίο, ΣΚ: 61200  
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Αλρεο  (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο 
- Σειέθσλν: 23430-53204, 23430-53206 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: 33mktax@gmail.com 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): πλνπηηθφο δηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ 
αλάδεημε πξνκεζεπηή εηδψλ θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζζηηίνπ γηα ηηο  
Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, Έδεζζαο θαη Γηαλληηζψλ.  
CPV: 
- 15810000-9: Αξηνζθεπάζκαηα, θξέζθα είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθίζκαηα 
- 15811511-1:  Έηνηκα άληνπηηο 
- 15811300-9: Κξνπαζάλ 
- 15812200-5: Γιπθά  
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Πξνκήζεηα εηδψλ θπιηθείνπ. 
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     ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 

(ελφο) ζα επαλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ.  

Παροτή πληροθοριών δημοζίεσζης ζε εθνικό επίπεδο, με ηις οποίες είναι δσναηή η 

αδιαμθιζβήηηηη ηασηοποίηζη ηης διαδικαζίας ζύναυης δημόζιας ζύμβαζης: 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ  ΠΡΔΠΔΗ 
ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





 

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία,  κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο 
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 
εθαηνκκχξηα επξψ. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν4: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο5; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

5
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Δλόηεηα Β: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, απηήο ηεο ελόηεηαο: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 

πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ6  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη αλάινγε θαηάζηαζε, κε  

ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα 

απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε 

φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο 
άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη ππεξγνιαβηθή αλάζεζε, 

κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη 

ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7 

Να ππνβιεζνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ (Δλόηεηεο Α, Β, Γ θαη Γ) 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε8· 

2. δσξνδνθία9,10· 

3. απάηε11· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο12· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο13· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ14. 

                                                           
7
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
8
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, 
ζ. 42). 
9
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη 

σο “δηαθζνξά”. 
10

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 
δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο 
πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
11

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)

  
φπσο θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 
ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
12

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
13

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
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Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ15 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]16 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε17: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]18 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

[] Ναη [] Όρη  

                                                                                                                                                                                

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
15

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
16

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)19; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ20: 

[……] 

 

                                                           
19

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 
7 ηειεπηαίν εδάθην)  
20

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ 
κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο21, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

                                                           
21

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
22

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 
αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 23 

[……][……][……] 

 

                                                           
23

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ24; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο25 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο26  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

                                                           
24

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
25

 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
26

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
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Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα27; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ28, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο29; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα30 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
28

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
29

 Πξβι άξζξν 48. 
30

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

Γελ ρξεζηκνπνίεζε θαη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη 

(άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο 

κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή 

κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία 

απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73; 

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200531: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

                                                           
31

 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 
επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ κόλν ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη παξαθάηω  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο32; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

 

                                                           
32

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από 
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα απηό. 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ν εμήο 33: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ 

:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: 

[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

3) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

                                                           
33

  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο34, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη 

ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

3) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

4) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

5) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

6) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα [....……] 

                                                           
34

 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα 
ΣΔΤΓ. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο35 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

 

 

                                                           
35

 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο 
ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Δλόηεηα Γ: Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – ΗV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη36, εθηφο εάλ : 

α) Ζ 33 Μ/Κ ΣΑΞ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ37. 

β) Ζ 33 Μ/Κ ΣΑΞ έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηε 33 Μ/Κ ΣΑΞ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζηα Μέξε Η έσο θαη IV ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 

Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ Πξνκήζεηαο εηδψλ θπιηθείνπ. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

* ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Σν ΣΔΤ∆ ππνγξάθεηαη απφ ηα άηνµα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηηο εηαηξηθέο µνξθέο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ, 

Δ.Π.Δ, θαη Α.Δ, ήηνη: 

α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

β) ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ Δηηαξηεψλ (Α.Δ) απφ ηνλ ∆ηεπζχλνληα χµβνπιν 

θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 

 

                                                           
36

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
77 

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ 
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ 
πξόζβαζε.  
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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         33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
                 «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
        25 Ννε 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12/2019 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΔΓΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ) 
 

Ο / Οη ππνγξάθσλ /-νληεο ελεξγνύλ /-ληεο σο λόκηκνο /-νη εθπξόζσπνο /-νη ηεο /ησλ 
Δηαηξείαο /-ηώλ: …………………………………………………………………………. 

ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ 
 
1. Όηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη /-νπλ ηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ύλαςε ύκβαζεο γηα ηελ Αλάδεημε κεηνδόηε 
πξνκεζεπηή γηα πξνκήζεηα εηδώλ θπιηθείνπ γηα εμππεξέηεζε αλαγθώλ Μνλάδσλ 
Φροσράς Πολσκάζηροσ, Έδεζζας και Γιαννιηζών (διαγράθεηαι ανάλογα) κειέηεζε-
αλ κε πξνζνρή θαη έιαβε-αλ ππόςε ηνπο:  
 
• Σελ ππ’ αξίζκ.  12/2019 Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ, κε όια ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηά, ηηο 
Πξνζζήθεο ηεο θαη ηα ζπλεκκέλα, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ  
 
• Σν ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ θαιύπηεη ηνλ δηαγσληζκό απηό.  
 
2. Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλώζε ησλ Δηδηθώλ Όξσλ ησλ πξνο παξνρή 
ππεξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ απαηηνύληαη θαη αλαιύνληαη ζηελ 
Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζύλνιό ηνπο.  
 
3.  Όηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο δεζκεύεηαη ζε ηηκέο σο θαησηέξσ: 

 

A/A 
KATHΓ
ΟΡΙΑ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΓ ΔΙΓΟ 
ΔΛΑΧΙΣΟ 

ΒΑΡΟ  
(γραμ.) 

ΣΙΜΗ 
(ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 

Α 
 
 
 

Πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα 
ινηπά αξηνζθεπάζκαηα 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 

114 ηνπ ΚΣΠ. 

Α-1 ΣΤΡΟΠΗΣΣΑ 100  

Α-2 ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 100  

Α-3 
ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΣΑ-
ΠΑΝΑΚΟΣΤΡΟΠΗΣΣΑ 

100 
 

Α-4 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΣΑ-ΠΗΡΟΚΗ 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 

100 
 

Α-5 ΜΠΟΤΓΑΣΑ 100  

Α-6 
ΠΗΣΑ (ΑΣΟΜΗΚΖ)- 
ΠΔΨΝΗΡΛΗ 

150 
 

Α-7 ΔΗΓΖ ΣΟΣ 90  

Α-8 ΔΗΓΖ ΑΝΣΟΤΗΣ 100  

2 
Β 
 
 

Πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα 
αξηνζθεπάζκαηα 

δαραξνπιαζηηθήο & ηα 
απιά αξηνζθεπάζκαηα 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

114 & 113 ηνπ ΚΣΠ 
αληηζηνίρσο. 

Β-1 ΔΗΓΖ ΚΔΗΚ 90  

Β-2 ΜΖΛΟΠΗΣΣΑ-ΚΔΡΑΟΠΗΣΣΑ 90  

Β-3 ΝΣΟΝΑΣ 90  

Β-4 ΚΡΟΤΑΑΝ 90  

Β-5 ΣΑΦΗΓΟΦΧΜΟ 90  

Β-6 ΣΟΤΡΔΚΗ 90  

Β-7 
ΓΗΑΦΟΡΑ & ΑΠΛΑ 
ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ 

90 
 

3 Γ Πεξηιακβάλεη γιπθίζκαηα Γ-1 ΜΠΑΚΛΑΒΑ 90  

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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A/A 
KATHΓ
ΟΡΙΑ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΓ ΔΙΓΟ 
ΔΛΑΧΙΣΟ 

ΒΑΡΟ  
(γραμ.) 

ΣΙΜΗ 
(ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

 ζύκθσλα κε ην άξζξν 
141 ηνπ ΚΣΠ , ηα νπνία 

ζπληεξνύληαη ζε 
ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. 

Γ-2 ΚΑΝΣΑΨΦΗ 90  

Γ-3 ΓΗΑΝΝΗΧΣΗΚΟ 90  

Γ-4 ΡΑΒΑΝΗ 90  

Γ-5 ΑΜΑΛΗ 90  

Γ-6 ΓΑΛΑΚΣΟΜΠΟΤΡΔΚΟ 90  

Γ-7 ΣΟΤΛΟΤΜΠΑ 90  

4 
Γ 
 
 

Πεξηιακβάλεη γιπθίζκαηα 
& δειέδεο θξνύησλ 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 
141 θαη 132 ηνπ ΚΣΠ 

αληηζηνίρσο , ηα νπνία 
ζπληεξνύληαη ππό απιή 

ςύμε (0-5ºC). 

Γ-1 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΠΑΣΑ 90  

Γ-2 ΔΚΛΔΡ 90  

Γ-3 ΚΧΚ 90  

Γ-4 ΜΗΛΦΔΨΓ 90  

Γ-5 ΠΡΟΦΗΣΔΡΟΛ 90  

Γ-6 ΜΟΤ ΟΚΟΛΑΣΑ 90  

Γ-7 ΕΔΛΔ ΦΡΟΤΣΧΝ   

5 

Κ  
(ΚΑΣΔ

ΦΤΓΜΔ
ΝΑ) 

Πεξηιακβάλεη πξντόληα, 
πνπ δηαθηλνύληαη & 
ζπληεξνύληαη ππό 

θαηάςπμε. 

Κ-1 ΣΤΡΟΠΗΣΑ 130  

Κ-2 ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 130  

Κ-3 
ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑ-
ΠΑΝΑΚΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 

130 
 

Κ-4 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΑ-ΠΗΡΟΚΗ 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 

120 
 

Κ-5 ΜΠΟΤΓΑΣΑ 130  

Κ-6 ΠΗΣΑ (ΑΣΟΜΗΚΖ) 180  

Κ-7 ΜΠΗΦΣΔΚΗ 80  

Κ-8 ΟΤΒΛΑΚΗ 50  

 
ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ επηβαξύλζεσλ (κηζζνί θαη 
επηδόκαηα πξνζσπηθνύ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, πξνβιεπόκελνη θόξνη, αζθάιηζηξα, 
πάγηα έμνδα, λόκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξύλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνύηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 

 
                                                            Σόπνο,   ............................ 

 -Ο- 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
Τπνγξαθή  

(ηίζεηαη θαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο) 

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθόιανο  
Δπηηειάξρεο 
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
(ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ) 

 
Άρθρο 1  

Περιγραθή – Ανηικείμενο 
 

1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV1:  
                         - 15810000-9: Αξηνζθεπάζκαηα, θξέζθα είδε δαραξνπιαζηηθήο 
θαη γιπθίζκαηα 
                         -  15811511-1:  Έηνηκα άληνπηηο 
                         -  15811300-9: Κξνπαζάλ 
                         -  15812200-5: Γιπθά 
 
 2. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εηδψλ 
θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θπιηθείσλ – ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζζηηίνπ δηάξθεηαο ελφο 
έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα 1 εμάκελν (ηκεκαηηθά ή 
ζπλνιηθά, γηα ην πιήζνο ησλ Φξνπξψλ ή κεκνλσλέλεο), γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. 
Τπνκνλάδεο ηεο Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ, Έδεζζαο θαη Γηαλληηζψλ, φπσο ζηελ 
Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο 
Φξνπξέο 

 
Άρθρο 2 

Έλεγτος - Υγιεινή Καηάζηαζη Εργαζηηρίοσ 
 

 1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη πξντφληα πνπ δελ 
παξάγεη ν ίδηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ εξγνζηαζίνπ – εξγαζηεξίνπ 
παξαγσγήο. Πξντφληα ηα νπνία παξάγνληαη απφ εξγνζηάζηα – εξγαζηήξηα πνπ 
δελ έρνπλ αμηνινγεζεί θαη δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απνδεθηά απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία, δελ γίλνληαη δεθηά. 
 
 2. Ο ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα απνκνλψλεηαη θαιά απφ ηνλ 
εμσηεξηθφ ρψξν (λα θιείλνπλ θαιά νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα, λα κελ ππάξρνπλ 
ζπαζκέλα ηδάκηα θιπ). Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεγέο κφιπλζεο ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αθάιππηα ζθνππίδηα, ιηκλάδνληα λεξά, 
θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλεο, αλνηρηέο απνρεηεχζεηο θιπ).  Ζ εθαξκνγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), 
ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο είλαη 

                                                           
1 Ν4412/16, Άξζξν 23, Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νλνκαηνινγίεο ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ «Κνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV)», φπσο 
εγθξίζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
5εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ην θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (L 340) 
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ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ.  
 
  3. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, πιηθά, ζθεχε, έπηπια, θνξηακνί 
θιπ, πξέπεη λα είλαη ηα πξνβιεπφκελα, θαζαξά, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 
ζπληεξνχληαη - θαζαξίδνληαη - απνιπκαίλνληαη φπσο πξνβιέπεηαη. Σα 
κεραλήκαηα πξέπεη λα έρνπλ φξγαλα ειέγρνπ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
 4. ην εξγαζηήξην πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ην 
πιχζηκν θαη ην ζηέγλσκα ησλ ζθεπψλ. 
 
 5. Σν δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ άξηζηα. Σν λεξφ λα είλαη επαξθέο, πφζηκν θαη εγθεθξηκέλν απφ ην 
Γ.Υ.Κ. Ζ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ Γ.Υ.Κ. ζα είλαη αλαξηεκέλε ζε πηλαθίδα κέζα ζην 
εξγαζηήξην.  
 
 6. Να ππάξρεη επαξθήο αεξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ,  ζηα δε 
παξάζπξα, ζηηο πφξηεο θαη ζηνπο θνξηακνχο λα ππάξρεη δηθηπσηφ (ζήηα), ζε θαιή 
θαηάζηαζε, πνπ λα πξνθπιάζζεη ηα πξντφληα απφ ηα έληνκα. 
 
 7.  Να κελ ππάξρνπλ ζην εξγαζηήξην απνζεθεπκέλεο επηθίλδπλεο ή 
δχζνζκεο νπζίεο. 
 
 8.  Να ππάξρνπλ απζηεξά κέηξα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ. 
 
 9.  Να γίλεηαη ζπρλφο θαζαξηζκφο - απνιχκαλζε δαπέδσλ, ηνίρσλ θιπ. 
 
 10.  Οη εξγαδφκελνη ζην εξγαζηήξην πξέπεη  λα  θέξνπλ ιεπθέο 
κπινχδεο, θάιπκκα θεθαιήο θαη λα είλαη πάληα θαζαξνί θαη απφιπηα πγηείο, λα 
έρνπλ βηβιηάξηα πγείαο ζεσξεκέλα θαη λα ππνβάιινληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο. 
 
 11.  Γεληθά ηα εξγαζηήξηα - βηνηερλίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη 
επθαηάζηαηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 
 

Άρθρο 3 
Ποιόηηηα Προζθερομένων Ειδών – Έλεγτος 

 
 1.  Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί 
αλαγθαίν κπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησκαηηθψλ, θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ 
εηδψλ, ζην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή. Γηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ 
ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ, ηα ππεχζπλα 
φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηηξνπή θξηζεί απαξαίηεην 
λα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
 2. Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξκφδηα 
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επηηξνπή θαη ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 3. Ζ αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 

 4. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ :   
 

  α. Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνκεζεπηνχ ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 

 β. Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ 
έδξα ηεο Μνλάδνο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηνχ. 

 
 γ. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα εθαξκφδεη εθηάθηνπο 

ειέγρνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ φηαλ δηαπηζηψλεηε φηη 
ν πξνκεζεπηήο ζθφπηκα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή κε 
πξνβιεπφκελεο ψξεο ή ππέρνπλ ελδείμεηο γηα αθαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ 
ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα 
κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδνο. 

 
 5. Δίδε ειέγρσλ :  

 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο , δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο 
ησλ πξνïφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο θαζψο επίζεο 
αληηθαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο. 
 
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο : Δθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηελ 
δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα  ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη 
θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε 
ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζην Γ΄ΚΝΟ. 
 
  γ. Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη 
Μηθξνβηνινγηθέο, Υεκηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά 
φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην 
πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 
 
  δ. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο: 
 
   (1)  Σα είδε θπιηθείνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
επαιινίσησλ ηξνθίκσλ θαη νη θαη’ έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηνπο, δηέπνληαη 
απφ ην άξζξν 20 ηνπ Κεθ. 1 ηνπ Κ.Σ.Π.  
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   (2)  Δηδηθά γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο, επί κε 
θαλνληθφηεηαο ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο, ε εμέηαζε επαλαιακβάλεηαη ζε λέν δείγκα 
κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
   (3) Απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεκαρίσλ γηα θάζε αλάιπζε: 
Καη’ ειάρηζην 2 ηεκάρηα/ είδνο αλάιπζεο. 

 
   (4) Σα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ην 
θφζηνο ησλ αλαιχζεσλ.  
 
 6. Δάλ κεηά απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζην ηξαηησηηθφ Κηεληαηξηθφ 
Δξγαζηήξην (Γ' ΚΝΟ) (κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο) αλεβξεζνχλ ζηα πξντφληα 
παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, φπσο ζαικνλέιεο, ζηαθπιφθνθθνη, 
θνινβαθηεξηδηφκνξθα θιπ, ζα δηαθφπηεηαη άκεζα ε πξνκήζεηα απφ ηνλ κεηνδφηε. 
 

Άρθρο 4 
Παραγγελία – Παράδοζη – Παραλαβή Προϊόνηων 

 
          1.    Οη Μνλάδεο ζα θαηαζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηή 
εγγξάθσο 2 – 4 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 
ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ 
πξντφλησλ  ζα γίλεηαη, ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ, κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ πξνκεζεπηή, ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη ψξεο.  
 
 2. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε 
θακηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη ή έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ. ’ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη απνδεθηή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 
θάπνην είδνο εθηφο επνρήο. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 
νκαιφ εθνδηαζκφ ηηο Μνλάδεο ησλ Φξνπξψλ Πνιπθάζηξνπ, Έδεζζαο θαη 
Γηαλληηζψλ, φπσο θαη λα θαιχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο 
ζηα είδε απηά. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα  
πξσηφθνιια παξαιαβήο εηδψλ θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΦΜ θαη ηνπ 
ζπζζηηίνπ γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο, θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 
 
 5. Δπεηδή ηα ππφ πξνκήζεηα εθφδηα αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφ  
εθνδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ, ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ιφγσ  αλσηέξαο βίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηηο παξαγγειίεο 
ησλ Μνλάδσλ ππνρξενχηαη εληφο 2 εκεξψλ λα απνθαηαζηήζεη ην ξεχκα 
εθνδηαζκνχ. 
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 6. Ζ κεηαθνξά ησλ εππαζψλ ηξνθίκσλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα 
γίλεηαη κε θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη κε θαηάιιειν φρεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην 
νπνίν λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα κεηαθνξάο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
απνιχκαλζεο. Σν ππφςε φρεκα λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο 
ηαηξνχ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο φπνηε δεηεζεί. 
 
 7. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή εθνδίσλ.  
 
 8. Σα είδε παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα φπσο πξνβιέπεηαη (ηειάξα -
θινχβεο - ζαθνχιεο θ.ι.π.) θαη φρη ρχκα. Σα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ επηζηξέθνληαη 
(π.ρ ηειάξα) ζα ρξεψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο παξαιακβάλνπζεο 
Μνλάδεο. 
 
 9. Σα θελά ζπζθεπαζίαο ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο Μνλάδεο θαη ζα 
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ επφκελε δνζνιεςία. 
 
 10. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα Μνλάδα πξνθαιέζεη θζνξά πέξαλ ηνπ 
θπζηνινγηθνχ ή απνιέζεη απηά, ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη ή λα θαηαβάιεη 
ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν απηψλ. 
 

Άρθρο 5ο  
Τετνική Προζθορά 

 
          1.      πληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη 
ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (σποτρεωηικά) θαη επηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη, νη 
ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο λα: 
 
  α. Γειψζνπλ φηη, απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαιχνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ΡΖΣΑ θαη 
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ, θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο.  
                            
                  β. Καηαζέζνπλ ηα έληππα, πηζηνπνηεηηθά θαη ππεχζπλεο 
δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ Γεληθψλ θαη 
Δηδηθψλ Όξσλ. 
                   
 2. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζην φηη, φινη νη παξάγξαθνη ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ζεσξνχληαη 
«ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΌΡΟΗ» θαη ε κε ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο.      
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Παραλαβή -Έλεγτος Προϊόνηων 

 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξάδνζεο (Γρζεηο 
Μηζζνηξνθνδνζίαο, ΠΠ), ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο, 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Λοιποί Όροι 
 

 1. Γηα ηπρφλ αλαθπφκελα πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο 
Μνλάδνο παξαιαβήο ησλ ηξνθίκσλ, ππεχζπλνο γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη επίιπζή 
ηνπο είλαη ε Γηνίθεζε ηεο Μνλάδνο. Κάζε πεξίπησζε κε επηιχζεσο ηνπ ππφςε 
πξνβιήκαηνο θαζψο θαη θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο λα 
αλαθέξεηαη εληφο 48ψξνπ εγγξάθσο απφ ηελ Μνλάδα ζηελ 33 Μ/Κ  ΣΑΞ/4ν ΔΓ.  
 
 2. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επί ησλ πξντφλησλ κεηαμχ 
παξαιακβάλνπζαο Μνλάδαο θαη ηνπ πξνκεζεπηή ε επίιπζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηνλ αξκφδην Δπηηειή ηνπ 4νπ ΔΓ ηεο Σαμηαξρίαο ν νπνίνο ζα εηδνπνηείηαη κε 
κέξηκλα ηεο Μνλάδαο. 
  
 3. Καηαγγειία παξαβάζεσο ηνπ πξνκεζεπηή απφ Μνλάδα γίλεηαη θαη΄ 
αξρήλ ηειεθσληθά ζην 4ν ΔΓ ηεο Σαμηαξρίαο θαη ζηε ζπλέρεηα εγγξάθσο εληφο 
48ψξνπ ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθά παξαζηαηηθά πεηζηήξηα. 
 

 4. ε πεξίπησζε κεηαζηαζκεχζεσο θάπνηαο Μνλάδαο ν πξνκεζεπηήο 
ζα ζπλερίδεη θαλνληθά ηηο παξαδφζεηο ζηελ λέα έδξα ηεο Μνλάδνο εθφζνλ ην 
επηζπκεί θαη ρσξίο λα απμήζεη ηηο ηηκέο. 
 
 5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ζηξαηφπεδα. 
Δπίζεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην θάζε 
ηξαηφπεδν 2 θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ θάζε εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηά γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ 
δειηία εηζφδνπ ηνπο. Με ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηα δειηία ζα 
επηζηξαθνχλ ζηα ζηξαηφπεδα. 
 
 6. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο 
νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο απνδεκίσζε, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή θξίλεη φηη δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 
(ηηκή - πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε, γηα νθεηιέο ηνπ 
πξνκεζεπηή ζην Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Σνχην 
απνηειεί ιφγσ θαηαγγειίαο αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ πιεκκεινχο 
εθηέιεζεο απηήο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ 
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Τπεξεζία  αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ  
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  ζη. Αλ απνδεηρζεί φηη, ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ ή ηνπο 
πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ ηεζέλησλ 
ζηφρσλ ηνπ Γεκνζίνπ.  
 
 6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 

 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Πίλαθαο Δηδψλ Κπιηθείνπ θαη Δθηηκψκελεο Παξαγγειίεο 
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        33 Μ/Κ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
        «ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» 
        4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
        25 Ννε 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 12/2019 

 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΔ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ  
 

A/A KATHΓΟΡΙΑ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΓ ΔΙΓΟ 
ΒΑΡΟ 
Δ γρ 

1 

Α 
 
 

Πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα 
ινηπά αξηνζθεπάζκαηα 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 

114 ηνπ ΚΣΠ. 

Α-1 ΣΤΡΟΠΗΣΣΑ 100 

Α-2 ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 100 

Α-3 
ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΣΑ-
ΠΑΝΑΚΟΣΤΡΟΠΗΣΣΑ 

100 

Α-4 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΣΑ-
ΠΗΡΟΚΗ ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 

100 

Α-5 ΜΠΟΤΓΑΣΑ 100 

Α-6 
ΠΗΣΑ (ΑΣΟΜΗΚΖ)- 
ΠΔΨΝΗΡΛΗ 

150 

Α-7 ΔΗΓΖ ΣΟΣ 90 

Α-8 ΔΗΓΖ ΑΝΣΟΤΗΣ 100 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 16.000 € 

2 

Β 
 
 

Πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα 
αξηνζθεπάζκαηα 

δαραξνπιαζηηθήο & ηα 
απιά αξηνζθεπάζκαηα 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

114 & 113 ηνπ ΚΣΠ 
αληηζηνίρσο. 

Β-1 ΔΗΓΖ ΚΔΗΚ 90 

Β-2 
ΜΖΛΟΠΗΣΣΑ-
ΚΔΡΑΟΠΗΣΣΑ 

90 

Β-3 ΝΣΟΝΑΣ 90 

Β-4 ΚΡΟΤΑΑΝ 90 

Β-5 ΣΑΦΗΓΟΦΧΜΟ 90 

Β-6 ΣΟΤΡΔΚΗ 90 

Β-7 
ΓΗΑΦΟΡΑ & ΑΠΛΑ 
ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ 

90 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 16.000 € 

3 
Γ 
 

Πεξηιακβάλεη γιπθίζκαηα 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 
141 ηνπ ΚΣΠ , ηα νπνία 

ζπληεξνύληαη ζε 
ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. 

Γ-1 ΜΠΑΚΛΑΒΑ 90 

Γ-2 ΚΑΝΣΑΨΦΗ 90 

Γ-3 ΓΗΑΝΝΗΧΣΗΚΟ 90 

Γ-4 ΡΑΒΑΝΗ 90 

Γ-5 ΑΜΑΛΗ 90 

Γ-6 ΓΑΛΑΚΣΟΜΠΟΤΡΔΚΟ 90 

Γ-7 ΣΟΤΛΟΤΜΠΑ 90 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 8.000 € 

4 
Γ 
 

Πεξηιακβάλεη γιπθίζκαηα 
& δειέδεο θξνύησλ 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 
141 θαη 132 ηνπ ΚΣΠ 

αληηζηνίρσο , ηα νπνία 
ζπληεξνύληαη ππό απιή 

ςύμε (0-5ºC). 

Γ-1 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ 
ΠΑΣΑ 

90 

Γ-2 ΔΚΛΔΡ 90 

Γ-3 ΚΧΚ 90 

Γ-4 ΜΗΛΦΔΨΓ 90 

Γ-5 ΠΡΟΦΗΣΔΡΟΛ 90 

Γ-6 ΜΟΤ ΟΚΟΛΑΣΑ 90 

Γ-7 ΕΔΛΔ ΦΡΟΤΣΧΝ  
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 8.000 € 
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A/A KATHΓΟΡΙΑ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΓ ΔΙΓΟ 
ΒΑΡΟ 
Δ γρ 

5 
Κ 

(ΚΑΣΔΦΤΓΜ
ΔΝΑ) 

Πεξηιακβάλεη πξντόληα, 
πνπ δηαθηλνύληαη & 
ζπληεξνύληαη ππό 

θαηάςπμε. 

Κ-1 ΣΤΡΟΠΗΣΑ 130 

Κ-2 ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 130 

Κ-3 
ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑ-
ΠΑΝΑΚΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 

130 

Κ-4 
ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΑ-
ΠΗΡΟΚΗ ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 

120 

Κ-5 ΜΠΟΤΓΑΣΑ 130 

Κ-6 ΠΗΣΑ (ΑΣΟΜΗΚΖ) 180 

Κ-7 ΜΠΗΦΣΔΚΗ 80 

Κ-8 ΟΤΒΛΑΚΗ 50 

      ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 8.000 € 
  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 56.000 € 

 

Παξαηεξήζεηο 
 
 1. Οη πνζόηεηεο ησλ πξνο παξαγγειία πξντόλησλ δύλαηαη λα 
απμνκεησζνύλ εμαηηίαο ιόγσλ πνπ δελ δύλαηαη λα πξνβιεθζνύλ, όπσο 
απμνκείσζε ηεο επάλδξσζεο ησλ Μνλάδσλ, ρνξήγεζε ηξνθίκσλ από ηελ 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαζέζηκε νηθνλνκηθή βειηίσζε ηνπ ζπζζηηίνπ θαζώο θαη 
ηηο αγνξαζηηθέο επηζπκίεο θαη θαηαλάισζε ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ.  
 
 2. Σν βάξνο ησλ πξντόλησλ  είλαη ην ειάρηζην πξνβιεπόκελν ζύκθσλα 
κε ηελ ΠΓΔ-ΔΚ-472 (7ε ΔΚΓΟΖ-2007). Γηα ηα είδε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, πνπ 
δελ αλαγξάθεηε ην βάξνο, ζα ηζρύεη απηό πνπ αλαγξάθεηε ζηε ζπζθεπαζία ηνπο.   
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθόιανο  
Δπηηειάξρεο 
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33 Μ/Κ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 

«ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΤΓΧΝΙΧΝ» 

4
ο
 ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

 

 

 

 
 

ΤΜΒΑΗ   Νο  .…/2019 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ  

ΚΦΜ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΙΣΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ  ΜΟΝΑΓΔ – ΑΝΔΞ. ΤΠΟΜΟΝΑΓΔ ΣΗ 

ΦΡΟΤΡΑ ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ-ΔΓΔΑ-ΓΙΑΝΝΙΣΧΝ 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

 
ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΜΒΑΖ:  
 
ΓΓΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ:   
ΓΓΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ: 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολύκαστρο, …..  2019 
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./. 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/16. 

Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο, παξαζθεπήο θαη 
παξνρήο ησλ γεπκάησλ (ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηηο Αλαζέηνπζεο 
Αξρέο 

Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ηελ 33 Μ/Κ 
ΣΑΞ (Αλαζέηνπζα Αξρή), κεηά ηελ αλάδεημε κεηνδφηε /-ψλ θαη πξνζσξηλφ /-νχο 
αλάδνρν /-νπο κε βάζε ηελ / ηηο ηερληθννηθνλνκηθή /-έο πξνζθνξά /-έο, ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο 
λνκνζεζίαο. 

ΟΡΙΜΟΙ  
 

 1. Γενικά 
 
  Όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ../2019 
 
  α.  Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 
θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014 
(ΦΔΚ Α732/2014). 
 
  β. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
   (1) Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ 
πνπ δελ πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν 
παξαζθεπάδεηαη θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
   (2) Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη 
ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη 
ρεηξηζκνχ ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 
έσο ηελ θαηαλάισζε. 
 
   (3) Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο 
Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή 
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή 
πψιεζε θαη δηάζεζε ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Οξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη νη 
πξνκεζεπηέο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ πρ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζίαο, 
θαζαξηζηηθψλ, πξνζζέησλ θαη ζπζηαηηθψλ. 
 
   (4) Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
 
   (5) Πξνκεζεπηήο σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηελ 
αιπζίδα Σξνθίκσλ. 
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 2. Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πιαίζην ζα ππφθεηηαη ζηηο πην 
θάησ πξφλνηεο: 
 
  α. Λέμεηο ζηνλ εληθφ, ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθά ζπκ-
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ αληίζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζεηα. 
 
  β. Λέμεηο αξζεληθνχ γέλνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ζειπθφ 
θαη ην νπδέηεξν. 
 
  γ. Ζ ιέμε «πεξηέρσ» κε φιεο ηηο πηζαλέο θιίζεηο, ζα εξκελεχεηαη 
ζαλ λα αθνινπζείηαη πάληα, απφ ηηο ιέμεηο «ρσξίο πεξηνξηζκφ», εθηφο εάλ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζπκθσλία πιαίζην. 
 
  δ. Αλαθνξέο ζε πξφζσπα, πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα (πνπ δηέπνληαη απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ λφκν) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ 
ή / θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
 
  ε. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ή άιιν 
ζπλαθέο, ζα εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξέο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν 
ζπλαθέο φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε επαθφινπζν λφκν, 
ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 
 
  ζη. Οη ηίηινη / επηθεθαιίδεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία 
πιαίζην, γηα δηεπθφιπλζε ησλ αλαθνξψλ κφλν θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα 
επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην κε θαλέλα ηξφπν. 
 
  δ. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε 
ρσξίο πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ, ζα εξκελεχνληαη σο αλαθνξέο ζην Άξζξν ή 
Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε. 
 
  ε. Αλαθνξά ζε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε απνηειεί 
αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
  ζ. ηε πεξίπησζε νηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα Άξζξα 
ή ηα Παξαξηήκαηα ή ηηο Πξνζζήθεο ηεο ζχκβαζεο, ηα Άξζξα ζα ππεξηζρχνπλ 
έλαληη ησλ Παξαξηεκάησλ ή ησλ Πξνζζεθψλ. 
 
  η. πκπιεξσκαηηθά, ηζρχνπλ νη νξηζκνί φπσο πξνζδηνξίδνληαη 
ζην Ν.4412/16. 
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ΤΜΒΑΗ   Νο ……/2019 
 
 1.    ην Πνιχθαζηξν, ζήκεξα ηελ ……. θαη ψξα ........... νη παξαθάησ 
ζπκβαιιφκελνη : 
  
                      α. …………………………., Γληήο ηνπ 4νπ ΔΓ/33 Μ/Κ ΣΑΞ πνπ 
εθπξνζσπεί θαη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο 33 Μ/Κ ΣΑΞ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, (ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία "ΑΓΟΡΑΣΖ") 
 
   β. ……………………………….,εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
……………………………..πνπ αλαδείρζεθε πξνκεζεπηήο εηδψλ θπιηθείνπ γηα 
αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ ………………………… (ζην εμήο ζα 
νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία "ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ") 
 

π ρ ο β ή κ α μ ε  
 

ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γηα πξνκήζεηα εηδψλ θπιηθείνπ πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ ………………………… 
 

             2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζηεξίδεηαη :  
 
                   α. ηελ ………………………  (Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ).  
 
                    β. ηελ ……………………… (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ).  
 
                    γ. ηελ ……………………… (Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΔΧ 
 

 1.   Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θπιηθείνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ΚΦΜ θαη ηνπ ζπζζηηίνπ γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο 
Φξνπξάο………………………………., φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα, εθφζνλ δελ ρνξεγείηαη απφ ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία. 
 

A/

A 
KATHΓΟΡΙΑ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΧΓ ΔΙΓΟ 

ΒΑΡΟ 

Δ γρ 

ΣΙΜΗ 

(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

1   

    

    

    

 
        2.   Ζ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη γηα έλα έηνο, απφ……….έσο 
……….. κε δηθαίσκα παξάηαζεο απφ ηελ Τπεξεζία γηα 6 αθφκε κήλεο (ηκεκαηηθά 
αλά κήλα ή εθ΄άπαμ) ) γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εμππεξεηνχκελσλ Μνλάδσλ 
ηεο, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πνηφηεηα 
θαη ε ηηκή (πνζνζηφ έθπησζεο) ησλ πξντφλησλ. 
 
          3.  Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνκήζεηαο ζε 
άιιν πξνκεζεπηή. 
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 4. Ζ Σαμηαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεσο κνλνκεξψο ηεο 
ζπκβάζεσο, φπνηε απηή επηζπκεί, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε έλαληη ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
           5.  Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην χςνο ησλ 
παξαγγειηψλ απφ ηηο Μνλάδεο ηεο, θαζφζνλ απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε 
ηξνθνδνηνχκελε δχλακε ησλ Μνλάδσλ θαη ηελ δηαζέζηκε νηθνλνκηθή βειηίσζε 
ηνπ ζπζζηηίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηήο νπδεκία νηθνλνκηθή απαίηεζε ζα 
εγείξεη θαηά ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί νη 
νηθνλνκηθφο ηνπ ζηφρνο (ηδίξνο) 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

                                                ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΞΟΓΑ 
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε:  
 
  α. Μεηαθνξηθά , δπγηζηηθά , θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε 
ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, φπνπ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 

  β. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ 
Σακείσλ θιπ. 
 
  γ.      Δπί ηνπ ηηκνινγίνπ ζα παξαθξαηείηαη Φ.Δ. ηνπ Ν 2198/94. 
 
  δ. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ - πγεηνλνκηθψλ  ειέγρσλ. 
                    
 2. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα 
κέηξα πνπ ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή  γηα απμήζεηο ησλ θάζε 
θχζεσο δαπαλψλ (θφξσλ, ηειψλ θιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξαδφζεσο ησλ 
εηδψλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΧΜΗ 
 
 1. H πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ην .Π. 
ΠΟΛΤΚΑΣΡΟΤ, φπνπ ν  πξνκεζεπηήο ζα πξνζέξρεηαη πξνζθνκίδνληαο ηα 
ζηειέρε ησλ δειηίσλ απνζηνιήο ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο γηα αληηπαξαβνιή 
θαη έιεγρν κε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη Μνλάδεο. Ζ εμφθιεζε 
ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη ν αλαινγψλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο 
(Ν.2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δειαδή κείνλ ΦΠΑ). Γηθαηνινγεηηθά 
πιεξσκήο ζα απνηεινχλ, ην εθδηδφκελν ηηκνιφγην ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα 
θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά νη παξειεθζείζεο πνζφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο 
εβδνκάδαο.  
 
           2. Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  
 
                     α. Απφδεημε ηεο εηαηξείαο 
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                     β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, εθφζνλ  ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 
ρίιηα πεληαθφζηα Δπξψ (1.500 €). 
 
                     γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, εθφζνλ  ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 
ηξεηο ρηιηάδεο Δπξψ (3.000 €). 
 
        3. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δηαθφπηεηαη ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο. (Ηζρχο 
ελεκεξφηεηαο: ηξίκελν). Δπίζεο ‘’πξνθαηαβνιή’’ δε δίλεηαη γηα θαλέλα ιφγν. 
 
         4. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλαξμε κέρξη ηε ιήμε νπδεκία 
αλαηίκεζε ζα γίλεη δεθηή απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία εθηφο αλ ζπληξέρνπλ 
ζνβαξνί ιφγνη, πνπ ζα γίλνληαη γλσζηνί κε έγγξαθε επηζηνιή απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ πξνκεζεπηή, πιήξσο αηηηνινγεκέλνη κε παξαζηαηηθά θαη λνκνζεηηθά 
δηαηάγκαηα.  Ζ Τπεξεζία ζα εμεηάδεη θάζε ελδερφκελν θαη αλάινγα ζα απαληά 
εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 1. Οη Μνλάδεο ζα θαηαζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηή 
εγγξάθσο 2 – 4 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 
ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ 
εηδψλ θπιηθείνπ ζα γίλεηαη, ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ (ή ζηνπο ρψξνπο αζθήζεσλ 
απηψλ αλ απαηηεζεί) κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ζε 
εξγάζηκεο ψξεο θαη ψξεο). Οη  Λέζρεο Αμησκαηηθψλ Φξνπξάο Πνιπθάζηξνπ θαη 
Έδεζζαο, δχλαηαη λα πξνκεζεχεηαη ηα παξαπάλσ πξντφληα, ρσξίο φκσο λα είλαη 
δεζκεπηηθφ γηα απηέο. 
  
 2. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε 
θακηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη ή έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ. ’ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη απνδεθηή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 
θάπνην είδνο εθηφο επνρήο. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 
νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ Μνλάδψλ-Αλεμ. Τπνκνλάδσλ, φπσο θαη λα θαιχπηεη ζε 
θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηα είδε απηά.  
 

4. Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα  
πξαθηηθά παξαιαβήο εηδψλ θπιηθείνπ γηα ηηο  Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο, θαηά 
ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 
 

 5. Δπεηδή ηα ππφ πξνκήζεηα εθφδηα αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφ  
εθνδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ, ν κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ιφγσ  αλσηέξαο βίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηηο παξαγγειίεο 
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ησλ Μνλάδσλ ππνρξενχηαη εληφο 2 εκεξψλ λα απνθαηαζηήζεη ην ξεχκα 
εθνδηαζκνχ. 
 
 6. Ζ κεηαθνξά ησλ εππαζψλ ηξνθίκσλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα 
γίλεηαη ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη κε θαηάιιειν φρεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην 
νπνίν λα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα κεηαθνξάο θαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
απνιχκαλζεο. Σν ππφςε φρεκα λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο 
ηαηξνχ ή άιινπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο φπνηε δεηεζεί. 
 
 7. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή εθνδίσλ.  
  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη: 
 
  α. Να πξαγκαηνπνηεί εκπξνζέζκσο ηελ παξάδνζε ησλ 
ηξνθίκσλ ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Να παξαδίδεη ηα πξντφληα ζε εξγάζηκεο εκέξεο, παξνπζία 
πάληνηε ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο. 
 
  γ. Να δέρεηαη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 
ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ζηα θαηαζηήκαηά ηνπ. 
 
  δ. Να απνδέρεηαη ηελ επηζηξνθή νπνηνπδήπνηε είδνπο ιφγσ 
αθαηαιιειφηεηαο. Δίδε πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεια απφ θάπνηα  Μνλάδα 
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, αληηθαζίζηαληαη ακέζσο κε κέξηκλά ηνπ ρσξίο 
άιιε δηαηχπσζε θαη κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 
(αζρέησο ππαηηηφηεηαο αθαηαζθεχαζηνπ ή πξνκεζεπηή). 
             
                ε. Να εθαξκφδεη κε αθξίβεηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα είδνπο  φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

  ζη . Να αλαγξάθεη ζην ηηκνιφγην επθξηλψο ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή 
φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 
 
   δ. Να αλαγξάθεη ζην ηηκνιφγην ηελ πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε ηνπ 
ηξνθίκνπ. 
 
                ε. Σν θφζηνο ησλ κεηαθνξηθψλ, δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη 
ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν πξνκεζεπηήο ζα 
παξαιείςεη λα ρνξεγήζεη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ηα πξντφληα ή ρνξεγήζεη 
απηά κε θαζπζηέξεζε ή δελ έρεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα, ε Μνλάδα έρεη ην 
δηθαίσκα θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ην 4

ν
 ΔΓ/33 

Μ/Κ ΣΑΞ , λα πξνβεί ζηελ αγνξά ησλ αληηζηνίρσλ πξντφλησλ απφ ην ειεχζεξν 
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εκπφξην, νπφηε ηελ ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη 
απηήο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαζψο θαη άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε κε 
ηελ αηηία απηή ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ 
κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο, θαη κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
επηβνιή πξνζηίκνπ. 
 
 3. Δίδε πνπ θξίλνληαη αθαηάιιεια απφ θάπνηα Μνλάδα επηζηξέθνληαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή, αληηθαζίζηαληαη ακέζσο κε κέξηκλά ηνπ ρσξίο άιιε δηαηχπσζε 
θαη κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ. 
 
 4. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ή ησλ εηδψλ πξνο πξνκήζεηα ελαπφθεηηαη ζηελ 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ δηθφ ηνπ φρεκα 
γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ λα ηα εμαζθαιίδεη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
κνιχλζεηο θ.ιπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΟΓΟΙΑ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκφλ:……………….                                        
εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ……………. Πνζνχ…………... €, γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. 
 
 2. Ζ εγγπνδνζία θαιήο εθηειέζεσο ηεξείηαη ζην 4

ν
  ΔΓ ηεο Σαμηαξρίαο 

θαη επηζηξέθεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ιήμε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη απνδεηθηηθά 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζην 4

ν
 ΔΓ ηεο Σαμηαξρίαο, ηα νπνία 

ζα αλαλεψλεη κε ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπο 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΙ-ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
 

 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα 
απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
  2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ. 
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  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο - 
πγηεηλήο, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, 
ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 3. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ 
κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 5. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο. 
 
 6. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 
 7. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 
απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  
 
 8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 
ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο 
γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 
 9. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν 
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ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ (ΜΣ). 
 
  γ. Σξίηε θνξά: 
 
   (1) Καηάπησζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα 
πξντφληα (ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη 
νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηα δειηία παξαγγειίαο ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε 
Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην 
ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απνξξίςεη 
κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ηα 
αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία ηξηψλ σξψλ ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο 
ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 
άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15. Σν πνζφ ησλ θπξψζεσλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΞΑΙΡΔΔΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΧΔΧΝ-ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 

 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. αλ 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. Όηαλ ε απεξγία 
έρεη δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 2 εκεξψλ, ηφηε δελ ζπληζηά ιφγσ αλσηέξαο βίαο.  
 
  β. Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ. Πιεκκχξα 
 
  δ. εηζκφο 
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  ε. Πφιεκνο 
 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή απνδεηγκέλε βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο δηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 
 2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη έγγξαθα ζηελ 
Τπεξεζία απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη λα βεβαηψλνληαη απφ ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αξκφδηαο αξρήο) κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΑΠΟ ΣΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΧΝ Δ.Γ 
 
 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ (παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ λ.2286/1995), ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή 
εμεγήζεσλ θαη, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνθιεηζζεί πξνκεζεπηήο γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν 
απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιφγσ αλάξκνζηεο 
ζπκπεξηθνξάο ζε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ή ιφγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), γηα 
ηελ νπνία έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 1. Απνθιείεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
 
 2. Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ φξσλ 
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα 
ιακβάλεη απφ ην δεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
 
 3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα 
πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο θφξσλ, ηειψλ θιπ θαη δελ 
απνδέρεηαη θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ηηκή θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ. 
 
 5. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
ιχλεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο 
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πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε 
εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 
 
 6. Ο παξψλ δηαγσληζκφο θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 
 
 7. Ζ Τπεξεζία ζα κπνξεί λα ιχζεη πξφζθαηξα ή νξηζηηθά ηελ ζχκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθεί, νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο απνδεκίσζε, κεηά απφ 10ήκεξε 
πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή θξίλεη φηη δελ απέδσζε ηα 
αλακελφκελα απνηειέζκαηα (ηηκή - πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
         α. Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ 
(ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Σνχην απνηειεί ιφγσ 
θαηαγγειίαο αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο απηήο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ 
Τπεξεζία αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  ζη. Αλ απνδεηρζεί φηη, ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ ή ηνπο 
πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Γεκνζίνπ γεληθφηεξα.  
 

 δ. Όηαλ ρνξεγεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ην είδνο πνπ δηέζεηε ζηηο 
Μνλάδεο. 
 
 8. Ο πξνκεζεπηήο αλέθεξε φηη νη εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλνη απ’ 
απηφλ νδεγνί νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα ζηηο δηαρεηξίζεηο Σξνθίκσλ 
ησλ Μνλάδσλ θαη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά απηψλ θαη νη νπνίνη 
ζα παξεπξίζθνληαη ζηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν, ππνγξάθνληαο φπνπ απαηηείηαη ζηα πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο σο 
εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο είλαη νη: 
 
  α. ............................................................................................ 
 
  β. ............................................................................................. 
 
 9. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην θάζε ζηξδν 2 
θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηά γηα 
ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ δειηία εηζφδνπ ηνπο. Με 
ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηα δειηία ζα επηζηξαθνχλ ζηα 
ζηξαηφπεδα. 
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 10. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ζηξαηφπεδα.  
 
 11. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη: 
 
  α. Γελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
 12. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 
 

13.  Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλν ζε 
αληηθεηκεληθά απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπκθψλσο ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
 

Άρθρο 11 

Δπίλυση Γιαυορών  

 
 1. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ή 
παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ ιχλεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
πξνβιέπεηαη  ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, απφ ην Γηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ 
δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο. 
 
 2. Οη πξνκεζεπηέο  πνπ ζέινπλ λα επηιχζνπλ ζέκαηα δηαδηθαζίαο 
πξνκήζεηαο, πνηφηεηαο, παξάπνλα θιπ λα επηθνηλσλνχλ κφλν κε ηηο Γθζεηο ησλ 
Μνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζζίηην θαη κε ηελ 33 Μ/Κ ΣΑΞ/4

Ο
 ΔΓ, πάληνηε 

εγγξάθσο. 
 
           3. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΤΣΖΡΑ θάζε ηειεθσληθή ή πξνθνξηθή επαθή 
κε Γηαρεηξηζηέο Μνλάδσλ, γηα επίιπζε παξνκνίσλ πεξηπηψζεσλ.     
 
           4. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ή 
παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ ιχλεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
πξνβιέπεηαη  ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ 
δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ 

   
 5. Οη ζπκβάζεηο θαηηζρχνπλ απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν 
ζηεξίδνληαη (Γηαθήξπμεο, φξσλ ζπκθσληψλ, πξνζθνξψλ θιπ.) εθηφο απφ 
πξνθαλή ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 
 
 6. H παξνχζα ζχκβαζε θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
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πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο «Πεξί 
Πξνκεζεηψλ, εξγνιαβηψλ εξγαζηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ». 
 
 7. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε ζε δπν φκνηα πξσηφηππα  θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζε ηεο, ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο φπσο παξαθάησ. Απφ ηα 
πξσηφηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε απφ ηε 33 M/K TAΞ/4

Ο
 ΔΓ θαη ην άιιν έιαβε  

ν Πξνκεζεπηήο. 
 
 -Ο-                 -Ο- 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ               ΓΝΣΖ/4

νπ
 ΔΓ/33 Μ/Κ ΣΑΞ 

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Αλρεο (ΔΜ) Γησηίθαο Γεκήηξηνο  
       Δπηηειήο 4

νπ
 ΔΓ/ΗΗ 

ρεο (ΠΕ) αιηζίδεο Νηθφιανο  
Δπηηειάξρεο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
  
 1.1 Σκοπός της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθοριστούν οι 
ελάχιστες απαιτήσεις της Στρατιωτικής υπηρεσίας για τα είδη κυλικείου που 
προμηθεύεται από τα ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη 
νομοθεσία διαδικασίες.  
 
 1.2. Στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνονται:  
 
  1.2.1 Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι βιομηχανίες-
βιοτεχνίες τροφίμων, για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες προμηθειών. 
 
  1.2.2 Ο τρόπος διακίνησης των προϊόντων τους προς τις Στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις και οι προϋποθέσεις χρήσης αυτομάτων πωλητών ειδών κυλικείου. 
 
  1.2.3 Κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ελεγκτές κτηνιάτρους ή 
ιατρούς της υπηρεσίας για τον τρόπο δειγματοληψίας των ειδών κυλικείου και την 
αποστολή των δειγμάτων προς τα Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 
 
 1.3. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αποτελεί την έβδομη (7η) έκδοση 
(2007) και καταργεί κάθε προηγούμενη. 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 2.1. Είδη κυλικείου: Είδη τροφίμων ειδικού τύπου, τα οποία διατίθενται 
προς πώληση στα κυλικεία των Μονάδων και υπηρεσιών του ΕΣ ή αγοράζονται με 
σκοπό τη βελτίωση του συσσιτίου. 
 
 2.2 Πρώτη συσκευασία: Η εργασία που αποβλέπει στην προστασία του 
προϊόντος με τη χρησιμοποίηση πρώτου περιτυλίγματος ή πρώτου περιέκτη καθώς 
και αυτό το πρώτο περιτύλιγμα ή ο πρώτος περιέκτης. 
 
 2.3 Δεύτερη συσκευασία: Η εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση 
του προϊόντος μετά την πρώτη συσκευασία, μέσα σε δεύτερο περιέκτη καθώς και 
αυτός ο δεύτερος περιέκτης. 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

3.1 Προέλεγχος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών τροφίμων. 
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  3.1.1 Με μέριμνα του προϊστάμενου Σχηματισμού η επιτροπή ελέγχου 
βιομηχανιών – βιοτεχνιών τροφίμων διενεργεί τον προβλεπόμενο προέλεγχο. 
 
  3.1.2 Βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων, που κρίνονται ως ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, κατά τον προέλεγχο, αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής των, στις 
διαδικασίες του διαγωνισμού. 
 
  3.1.3 Σύνθεση – καθήκοντα της επιτροπής προελέγχου βιομηχανιών – 
βιοτεχνιών, όπως καθορίζεται από τον ΣΚ 422-10 όπως αυτός τροποποιήθηκε με την 
Φ.073.24/5/614611/30 Οκτ.89/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α(1η Τροποποίηση). Σε Σχηματισμούς που 
υπηρετούν, περισσότεροι του ενός Κτηνιάτρου, είναι εφικτή η αντικατάσταση του 
Ιατρού από Κτηνίατρο.  
 
 3.2 Προϋποθέσεις Εγκαταστάσεων Βιοτεχνιών -Βιομηχανιών - 
Επιχειρήσεων Τροφίμων (Άδειες Λειτουργίας Βιομηχανιών Παραγωγής 
Ειδών Κυλικείου)  
 
  3.2.1 Τα είδη κυλικείου παράγονται σε βιομηχανίες –βιοτεχνίες 
τροφίμων που διαθέτουν τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα. Οι ανωτέρω 
βιομηχανίες – βιοτεχνίες υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες και να καταθέτουν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία επίσης επιδεικνύουν στην επιτροπή προελέγχου: 
 
    3.2.1.1 Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή 
απαλλακτικό , σύμφωνα με τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α΄/11-03-2005). 
 
    3.2.1.2 Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 
1187/Τ.Β΄/31-08-2006) καθώς επίσης και αριθμό εγκρίσεως για τα προϊόντα της 
κατηγορίας Ε.  
 
    3.2.1.3 Οι επιχειρήσεις παρασκευής ή/και διακίνησης ειδών 
κυλικείου πρέπει να έχουν εγκαταστήσει και να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης 
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 
852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 
 
    3.2.1.4 Άδεια διάθεσης λυμάτων, εκδιδόμενη από τις κατά 
τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες αναλόγως 
της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία-βιομηχανία, 
καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της. Οι 
ενδιαφερόμενες βιοτεχνίες-βιομηχανίες θα πρέπει να προσκομίζουν στην επιτροπή 
αξιολόγησης βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωσή τους ως προς τις 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση 
των λυμάτων τους. 
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  3.2.2 Σε εισαγωγείς – αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού ζητούνται 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των παραγράφων 3.2.1.2 και 3.2.1.3, επίσημα 
μεταφρασμένα και επιπλέον πρόσφατη (εντός έτους) βεβαίωση επιθεώρησης από την 
αρμόδια υγειονομική αρχή του κράτους προέλευσης. 
 

3.3 Προϋποθέσεις χρήσης και εκμετάλλευσης αυτόματων πωλητών 
 
  3.3.1 Οι αυτόματοι πωλητές και οι χώροι τοποθέτησής τους, πρέπει 
να πληρούν τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004, σε συνδυασμό με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία κατά περίπτωση. 
 
  3.3.2 Απαγορεύεται η διάθεση μέσω αυτομάτων πωλητών, προϊόντων 
που προέρχονται από προμηθευτές που δεν έχουν γίνει αποδεκτοί μέσω των 
προβλεπομένων διαδικασιών προμήθειας και δεν έχουν αξιολογηθεί από την 
Στρατιωτική Υπηρεσία. (Αποδεκτοί κατά τον προέλεγχο). 
 
4. ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
 4.1 Ο έλεγχος των ειδών κυλικείου βασίζεται στον ΣΚ 422-10 (συγκεκριμένα 
στην Δ-2 κλάση επιθεωρήσεων) , τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία που αναφέρονται σε θέματα ελέγχου τροφίμων. 
 
 4.2 Δικαίωμα  ελέγχου έχουν ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος και σε 
περίπτωση έλλειψης ο Ιατρός της Μονάδος. 
 
 4.3  Χρόνος και συχνότητα του ελέγχου: 
 
  4.3.1 Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στα 
είδη που προσκομίζονται στα κυλικεία και κατά την κρίση των Μονάδων και 
υπηρεσιών. 
 
  4.3.2 Εκτάκτως και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση κατά την 
κρίση των υγειονομικών οργάνων ή μετά από δγη του προϊσταμένου Σχηματισμού, 
στην έδρα της Μονάδος ή στα εργοστάσια – εργαστήρια του προμηθευτού. 
 
  4.3.3 Ο έλεγχος εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της παράδοσης των 
προϊόντων στη Μονάδα, παρουσία του προμηθευτού ή του νομίμου αντιπροσώπου 
του. 
 
  4.3.4 Ο προμηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο 
δειγματοληψίας (βλ. Υπόδειγμα 1) στο οποίο αναγράφεται το όνομά του, ολογράφως, 
καθώς και η ιδιότητά του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. 
 
  4.3.5 Η παραλήπτρια Μονάδα ή υπηρεσία δύναται να διενεργεί 
δειγματοληψίες και εν απουσία του προμηθευτού σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική 
προϋπόθεση είναι ότι η δειγματοληψία γίνεται από τριμελή επιτροπή, ένα μέλος της 
οποίας είναι  κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδος ή της υπηρεσίας. 
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 4.4 Είδη ελέγχων 
 
     4.4.1   Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός έλεγχος: Οι 
διαπιστούμενες μακροσκοπικά εκτροπές , δίνουν το δικαίωμα της απορρίψεως και μη 
παραλαβής των προïόντων χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παραπέρα 
εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατεστραμμένη συσκευασία, 
περιεχόμενο υπό σύνθλιψη, ανώμαλες οσμές ή γεύσεις, απουσία επισημάνσεων 
(στοιχεία προμηθευτού, ημερ. παραγωγής ή λήξης κλπ.),καθώς επίσης αντικανονικές 
συνθήκες μεταφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή. 
 
     4.4.2   Εργαστηριακός έλεγχος: Διενεργείται με σκοπό την 
διαπίστωση της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσης 
προδιαγραφής σε προϊόντα τα οποία μακροσκοπικά, τουλάχιστον, εμφανίζονται 
κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου είναι η 
λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά 
Εργαστήρια (ΚΒΙΕΣ, Γ΄ΚΝΟ, ΚΕΝΟΚ, ΑΚΥ ). 
 
  4.4.3 Είδη εργαστηριακών αναλύσεων: Οι 
πραγματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι Μικροβιολογικές, Χημικές και 
Ιστολογικές κατά περίπτωση. 
 
  4.4.4 Μέθοδοι εργαστηριακών αναλύσεων: Τα Στρατιωτικά 
Κτηνιατρικά Εργαστήρια εφαρμόζουν τις «Τεχνικές Εργαστηριακών Εξετάσεων 
(Μικροβιολογικών ,Χημικών, Ιστολογικών) Τροφίμων - Ποτών - Νερού>>, έκδοσης 
2006/ΓΕΣ». 
 
  4.4.5 Επιλογή του είδους των εργαστηριακών αναλύσεων: Η 
επιλογή του είδους των εργαστηριακών αναλύσεων που θα διενεργηθούν γίνεται από 
τα υγειονομικά όργανα της Μονάδος. Αναγράφονται υποχρεωτικά και με σαφήνεια 
στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
 
  4.4.6 Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις: 
 
    4.4.6.1 Τα είδη κυλικείου εντάσσονται στην κατηγορία 
των ευαλλοίωτων τροφίμων και οι κατ’ έφεση εργαστηριακές αναλύσεις τους, 
διέπονται από το άρθρο 20 του Κεφ. 1 του Κ.Τ.Π.  
 
     4.4.6.2  Ειδικά για τις μικροβιολογικές αναλύσεις, επί 
μη κανονικότητας του αρχικού δείγματος, η εξέταση επαναλαμβάνεται σε νέο δείγμα 
με την ταυτόχρονη παρουσία αντιπροσώπου του προμηθευτή. 
 
  4.4.7 Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων για κάθε ανάλυση: 
Κατ’ ελάχιστο 2 τεμάχια/ είδος ανάλυσης. 
 
  4.4.8 Τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και το 
κόστος των αναλύσεων. 
 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
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 5.1 Όλα τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων θα είναι κατάλληλα για 
τρόφιμα και πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο 9 Κεφ. ΙΙ του Κ.Τ.Π. Γίνονται αποδεκτά 
και προϊόντα που διατίθενται με συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας ή κενού. 
 
 5.2 Όλα τα είδη κυλικείου που διατίθενται για κατανάλωση στις 
Στρατιωτικές Μονάδες και υπηρεσίες σε ατομική συσκευασία, θα φέρουν 
υποχρεωτικά, τις επισημάνσεις των άρθρων 10 και 11 του Κ.Τ.Π καθώς και της λοιπής 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ αλλεργιογόνα κ.λ.π).  
 
 5.3 Οι ανωτέρω επισημάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και θα είναι έκτυπες με 
μελάνι κατάλληλο για συσκευασίες τροφίμων, είτε επί της συσκευασίας, είτε σε 
ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο, απαγορευμένης της χρήσης 
εμπορικών ετικετών(τύπου σούπερ μάρκετ). 
 
 5.4 Στα είδη που από τη φύση τους δεν προβλέπεται ατομική συσκευασία 
(πχ. τυρόπιτες, πιροσκί, γλυκά ταψιού κλπ) οι παραπάνω επισημάνσεις θα 
αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευασία (πχ χαρτοκιβώτια) ή στο 
εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο. 
 
6 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 6.1  Η ανανέωση και αντικατάσταση των προϊόντων που προσκομίζονται από 
τον προμηθευτή, γίνεται μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από την παρούσα 
προδιαγραφή, είτε αυτά διατίθενται από τα σημεία πώλησης στο χώρο των Μονάδων 
και υπηρεσιών (κυλικεία) είτε από αυτόματους πωλητές. Τα όρια αυτά έχουν ως εξής: 
 
        6.1.1 Προϊόντα χωρίς ατομική συσκευασία και όριο ζωής 24 ώρες: 
 
     Περιλαμβάνονται τα υπ’ αρίθμ. Α-1 έως Α-6 προϊόντα της 
κατηγορίας Α΄ και τα μη τυποποιημένα προϊόντα των υπ’ αριθμ. Β-3 και Β-5 της 
κατηγορίας Β΄. 
 
  6.1.2 Προϊόντα μετά ή άνευ ατομικής συσκευασίας και όριο ζωής 
72 ώρες: 
 
    Περιλαμβάνονται τα υπ’ αριθμ. Α-7 έως Α-8 προϊόντα της Α’ 
κατηγορίας καθώς και τα Δ-1 έως Δ-6 προϊόντα της κατηγορίας Δ’. 
 
        6.1.3  Προϊόντα άνευ ατομικής συσκευασίας και όριο ζωής πέντε 
(05) ημέρες: 
 
    Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Γ΄. 
        6.1.4   Προϊόντα με ατομική συσκευασία και αναγραφόμενη 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας:  
 
    Όλα τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις.  
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  6.2 Η ημερομηνία λήξης να συμπίπτει με την αναγραφόμενη επί της 
συσκευασίας, ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 
  6.3 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέτουν μαζί με την 
προσφορά τους και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν το χρόνο 
αντικατάστασης των προϊόντων τους, σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση. 
 
  6.4 Με μέριμνα του Σχηματισμού, που διενεργεί τον διαγωνισμό να 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες Μονάδες - υπηρεσίες για το όριο ζωής και τους 
χρόνους αντικατάστασης των προϊόντων που προμηθεύονται. 
 
7. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 Η διακίνηση των προϊόντων στην έδρα των Μονάδων - υπηρεσιών γίνεται με 
οχήματα κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων. Όπου απαιτείται από τη φύση των 
προϊόντων η διακίνηση γίνεται με οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως και θερμοκρασία 
μεταφοράς 0-70C για τα νωπά και ≤ -150C για τα κατεψυγμένα. 
 
8.         ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής συμπεριλαμβανομένων και τις επιμέρους ανά 
είδος απαιτήσεις θεωρούνται απαράβατοι, καθόσον προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις της νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη 
παραλαβής των εφοδίων. 

 
9. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
 
 9.1 Οι δειγματοληψίες διενεργούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΣΚ 
422-10, Τμήμα 8 και διενεργούνται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή. 
 
 9.2 Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση ορθής 
και αντικειμενικής εικόνας για το λαμβανόμενο δείγμα. Για τη διεξαγωγή μιας 
δειγματοληψίας απαιτούνται τα ακόλουθα: 
 
  9.2.1 Παρουσία του προμηθευτού ή του νομίμου αντιπροσώπου του. 
 
 9.2.2 Ισοθερμικό δοχείο στο οποίο προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί 
θερμοκρασία 0-7˚C με τη βοήθεια ψυκτικών σωμάτων. 
 
  9.2.3 Ορθά συμπληρωμένα έντυπα δειγματοληψίας, δηλαδή του 
δελτίου δειγματοληψίας και του διαβιβαστικού της Μονάδος – υπηρεσίας, με το οποίο 
αιτείται η εξέταση, προς το αντίστοιχο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. 
 
  9.2.4 Για τα μη τυποποιημένα προϊόντα , η δειγματοληψία γίνεται με 
τη χρήση αποστειρωμένης δια φλογός λαβίδας ή με γάντια μίας χρήσεως 
αποστειρωμένα ή γενικά με οποιοδήποτε πρόσφορο και άσηπτο τρόπο. 
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  9.2.5 Τα δείγματα τοποθετούνται όσο το δυνατόν, προσεκτικά σε 
φύλλο αλουμινίου, η εσωτερική επιφάνεια του οποίου έχει αποστειρωθεί δια φλογός 
και τοποθετούνται στο ισοθερμικό δοχείο. 
 
  9.2.6 Άμεση μεταφορά των δειγμάτων στο αντίστοιχο Κτηνιατρικό 
Εργαστήριο. 
 

ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ    ΓΕΣ/ΔΕΜ/ΔΝΤΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. ΕΙΔΗ 

Α-1 ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ 
Α-2 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 
Α-3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΤΑ 
Α-4 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΤΑ-ΠΙΡΟΣΚΙ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
Α-5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
Α-6 ΕΙΔΗ ΠΙΤΣΑΣ- ΠΕΪΝΙΡΛΙ 
Α-7 ΕΙΔΗ ΤΟΣΤ 

Α 
 

(ΝΩΠΑ) 

Περιλαμβάνει τα διάφορα 
λοιπά αρτοσκευάσματα 
σύμφωνα με το άρθρο 

114 του ΚΤΠ. 
 
 

Α-8 ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
Β-1 ΕΙΔΗ ΚΕΙΚ 
Β-2 ΜΗΛΟΠΙΤΤΑ-ΚΕΡΑΣΟΠΙΤΤΑ 
Β-3 ΝΤΟΝΑΤΣ 
Β-4 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
Β-5 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 
Β-6 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 

Β 
 

(ΝΩΠΑ) 

Περιλαμβάνει τα διάφορα 
αρτοσκευάσματα 

ζαχαροπλαστικής & τα 
απλά αρτοσκευάσματα 
σύμφωνα με τα άρθρα 

114 & 113 του ΚΤΠ 
αντιστοίχως. Β-7 ΔΙΑΦΟΡΑ & ΑΠΛΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Γ-1 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 
Γ-2 ΚΑΝΤΑΪΦΙ 
Γ-3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ 
Γ-4 ΡΑΒΑΝΙ 
Γ-5 ΣΑΜΑΛΙ 
Γ-6 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 

Γ 
 

(ΝΩΠΑ) 

Περιλαμβάνει γλυκίσματα 
σύμφωνα με  το άρθρο 
141 του ΚΤΠ , τα οποία 

συντηρούνται σε 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

Γ-7 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ 
Δ-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΣΤΑΣ 
Δ-2 ΕΚΛΕΡ 
Δ-3 ΚΩΚ 
Δ-4 ΜΙΛΦΕΪΓ 
Δ-5 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 
Δ-6 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

Δ 
 

(ΝΩΠΑ) 

Περιλαμβάνει γλυκίσματα 
& ζελέδες φρούτων 

σύμφωνα με  τα άρθρα 
141 και 132 του ΚΤΠ 
αντιστοίχως , τα οποία 
συντηρούνται υπό απλή 

ψύξη (0-5ºC). Δ-7 ΖΕΛΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
Ε-1 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

Ε-2 ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ε-3 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (UHT) 
Ε-4 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ 
Ε-5 ΡΥΖΟΓΑΛΟ 
Ε-6 ΚΡΕΜΑ 
Ε-7 ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ 

 
Ε 
 

(ΝΩΠΑ) 

Περιλαμβάνει γάλα & 
γαλακτοκομικά σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 
853/2004 & τα άρθρα 80 , 
82 , 84 & 137 του ΚΤΠ. 

Ε-8 ΠΑΓΩΤΑ 
ΣΤ 

 
(ΝΩΠΑ) 

Περιλαμβάνει διάφορα 
ροφήματα σύμφωνα με 
το  άρθρο 148 του ΚΤΠ. 

ΣΤ-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

Κ-1 ΤΥΡΟΠΙΤΑ 
Κ-2 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ - ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 
Κ-3 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ-ΠΙΡΟΣΚΙ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
Κ-4 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 
Κ-5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
Κ-6 ΕΙΔΗ ΠΙΤΣΑΣ-ΕΙΔΗ ΠΕΪΝΙΡΛΙ 
Κ-7 ΜΠΙΦΤΕΚΙ 

Κ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 

Περιλαμβάνει προϊόντα, 
που διακινούνται & 
συντηρούνται υπό 

κατάψυξη. 

Κ-8 ΣΟΥΒΛΑΚΙ 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 
ΝΩΠΑ ΕΙΔΗ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
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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 Γέμιση:  ≥35% , στο ψημένο προϊόν. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Salmonella spp: απουσία/25 γρ. 
L. monocytogenes: απουσία/25 γρ. 
E. coli: <10 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σταθμική ανάλυση συστατικών. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 
114 του ΚΤΠ, και να πληρεί τις απαιτήσεις του Ε.Κ.1881/2006. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων-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. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Ομαδικώς εντός ειδικών χαρτοκιβωτίων ή ανοξείδωτων σκευών 
που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο 
χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα , σε μία στρώση , 
απαγορευμένης της μεταφοράς του με «χύδην» μορφή. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων.  

ΔΙΑΘΕΣΗ  
 

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 
≥65˚C .Την θερμοκρασία αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο 
ψυχρότερο σημείο του (κέντρο). 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός θερμοθαλάμου θερμοκρασίας >70˚C . 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 24 ώρες 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Α-2 ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 
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 Γέμιση τυρού:  30% , στο ψημένο προϊόν. 
Αλλαντικό: ≥10% , το οποίο θα είναι ενιαίο και όχι τεμαχισμένο. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΧΗΜΙΚΕΣ  
Όπως Α-1. 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται για το συγκεκριμένο αλλαντικό 
από τον ΚΤΠ και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Α-1, επιπλέον το αλλαντικό θα είναι από θερμικά 
επεξεργασμένα αυτοτελή τεμάχια κρέατος τα οποία έχουν 
υποστεί μάλαξη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Α-1. 
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Α-3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ–ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται 

σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση και κατά την ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

ΣΥΝΘΕΣΗ Γέμιση (σπανάκι ή σπανάκι με τυρό) : ≥ 30% 
H γέμιση αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος, 
απαλλαγμένο από γαιώδεις προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή 
φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει 
υποστεί κατεργασία με βρασμό, έχει προστεθεί μείγμα αυγού και 
τυρού σε τρίματα. Υπάρχει παραλλαγή του προϊόντος που δεν 
συνοδεύεται από αυγά και τυρό, και φέρεται στην κατανάλωση 
σαν νηστίσιμο. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Α-1 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Α-1, επιπλέον απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών 
ιστών ή αδρανών προσμίξεων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Α-1 
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Α-4 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΣΚΙ 
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 Αλλαντικά – λοιπά συστατικά ≥ 30% 
Αλλαντικό: Αυτοτελές τεμάχιο από λουκάνικο Φραγκφούρτης ή 
λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση.  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΧΗΜΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Α-2 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Α-2, επιπλέον, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεμαχίων 
αλλαντικού. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Α-1 
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Α-5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. κατ ελάχιστο. Το βάρος αναφέρεται 

σε έτοιμο προϊόν που έχει υποστεί έψηση και κατά την ζύγισή 
του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

ΣΥΝΘΕΣΗ Όπως Α-1. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Α-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Α-1. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Α-1 
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Α-6 ΕΙΔΗ ΠΙΤΣΑΣ - ΠΕΪΝΙΡΛΙ 
ΒΑΡΟΣ α. Ατομική πίτσα:  

    Βάρος κατά τεμάχιο 150 γρ. κατ' ελάχιστο. 
β. Οικογενειακή πίτσα:  
    Βάρος κατά τεμάχιο 330 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
γ. Πεϊνιρλί:  
    Βάρος κατά τεμάχιο 150 γρ. κατ' ελάχιστο. 
  
 Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση 
και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 

ΣΥΝΘΕΣΗ Αρτοσκεύασμα 50% 
Αλλαντικό 20% 
Οποιοσδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20% 
Λοιπά 10% 
Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να καθορίζει τα 
επί μέρους ποσοστά των αλλαντικών και τυριών, αν υπάρχουν 
περισσότερα από ένα στο προσφερόμενο είδος (πχ. για προϊόν 
με 20% αλλαντικό κατατίθεται η επί μέρους σύνθεση: ζαμπόν 
50%, λουκάνικο χωριάτικο 50%).  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΧΗΜΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Α-2 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Α-2, επιπλέον το αλλαντικό είναι δυνατό να είναι θερμικής 
επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας ή προϊόντα ωριμάνσεως από 
αδρά τεμαχισμένο κρέας. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Α-1 
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Α-7 ΕΙΔΗ ΤΟΣΤ 
ΒΑΡΟΣ Καθαρό βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Ψωμί τύπου τοστ 50% 

Τυρός 20% 
Αλλαντικό 20%  
Λοιπά 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 . Kαθορίζεται 
από τον Σχηματισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
3. Το είδος 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. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΧΗΜΙΚΕΣ 
Όπως Α-1 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Α-2 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Α-6. 
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%. 
Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται 
σε προϊόντα που δεν έχουν υποστεί ψήσιμο ή οποιαδήποτε 
θερμική επεξεργασία. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 

αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 0-7°C. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας 0-5°C. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Α-8 ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 100 γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Αρτοσκεύασμα 60% 

τυρί 15% 
Αλλαντικό 15% 
Λοιπά 10% 
Μπιφτέκι:  40% κατά βάρος (χάμπουργκερ-τσιζμπέργκερ). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Α-7 
Επιπρόσθετα το μπιφτέκι, θα πρέπει να είναι προϊόν με βάση το 
κρέας και να εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-1 ΕΙΔΗ ΚΕΙΚ 
ΒΑΡΟΣ Κέικ φρούτου ή σοκολάτας  

Καθαρό βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ' ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Salmonella spp: απουσία/25 γρ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
E. coli: <10 cfu/g. 
Ζύμες - Μύκητες: <10 cfu/g. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σταθμική ανάλυση. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 

κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συντηρούνται σε χώρο δροσερό και σκιερό. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-2 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Β-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Β-1. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις των 
άρθρων 114 , 131 & 132 του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Β-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-3 ΝΤΟΝΑΤΣ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Β-1. 
Για τα Μη τυποποιημένα, δεν ισχύει το κριτήριο Ζύμες - 
Μύκητες: <10 cfu/g 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ α. Τυποποιημένα: 
Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. 
β. Μη τυποποιημένα: 
Ομαδικώς εντός ειδικών χαρτοκιβωτίων ή ανοξείδωτων σκευών 
που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο 
χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα , σε μία στρώση , 
απαγορευμένης της μεταφοράς του με "χύδην" μορφή. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε χώρο δροσερό και σκιερό. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ α. Τυποποιημένα: 

     Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 
β.  Μη τυποποιημένα: 
     24 ώρες. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-4 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί όπως συσκευασίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Β-1. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 
114 του ΚΤΠ. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομίμησης πραλίνας. 
Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέμισμα από μαρμελάδα αυτή θα 
πρέπει να εναρμονίζεται με τα άρθρα 131, 132 του ΚΤΠ.  
Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων με σημαντική εκροή της 
γεμίσεώς τους.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Β-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-5 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Β-3. 
. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ α. Τυποποιημένα: 
Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. 
β. Μη τυποποιημένα: 
Ομαδικώς εντός ειδικών χαρτοκιβωτίων ή ανοξείδωτων σκευών 
που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο 
χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα , σε μία στρώση , 
απαγορευμένης της μεταφοράς του με "χύδην" μορφή. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε χώρο δροσερό και σκιερό. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ α. Τυποποιημένα: 

     Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 
β. Μη τυποποιημένα: 
    24 ώρες σε χώρο δροσερό και σκιερό. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-6 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Β -1. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Β - 4 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Β-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β-7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΒΑΡΟΣ- 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Β-1. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Τα προϊόντα θα εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις των 
άρθρων 113 & 114 του ΚΤΠ. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Β-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ-1 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Salmonella spp: απουσία/25 γρ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
Ζύμες - Μύκητες: ≤100 cfu/g (το κριτήριο δεν ισχύει για τα μη 
τυποποιημένα). 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σταθμική ανάλυση.  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ α. Τυποποιημένα: 
Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη. 
β. Μη τυποποιημένα: 
Ομαδικώς εντός ανοξείδωτων σκευών με ανάλογο κάλυμμα , σε 
μία στρώση , απαγορευμένης της μεταφοράς του με "χύδην" 
μορφή. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε χώρο δροσερό και σκιερό. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ α. Τυποποιημένα: 

     Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 
β. Μη τυποποιημένα: 
    5 ημέρες. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ-2 ΚΑΝΤΑΪΦΙ 
ΒΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Γ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





 

 

- 33 -

 

 
Γ-3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Γ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ-4 ΡΑΒΑΝΙ 
ΒΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Γ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ-5 ΣΑΜΑΛΙ 

ΒΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Γ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ-6 ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Γ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Γ-7 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ 
ΒΑΡΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Γ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





 

 

- 39 -

 

 
 

Δ-1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΣΤΑΣ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 90 γρ. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Salmonella spp: απουσία/25 γρ. 
L. monocytogenes απουσία/25 γρ. 
E. coli: ≤100 cfu/g 
St. coagulase positive: ≤100 cfu/g 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σταθμική ανάλυση. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα αυτο-
δυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 0-7°C. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ομαδικώς εντός ανοξείδωτων σκευών με ανάλογο κάλυμμα , σε 
μία στρώση , απαγορευμένης της μεταφοράς του με "χύδην" 
μορφή. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας 0-5°C. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 72 ώρες. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Δ-2 ΕΚΛΕΡ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Δ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Δ-3 ΚΩΚ 

ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο κατ΄ελάχιστο 90 γρ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Δ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Δ-4 ΜΙΛΦΕΪΓ 

ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 90 γρ. κατ ελάχιστο. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Δ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Δ-5 ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος περιεχομένου 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Δ-1. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με ανάλογο κάλυμμα. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Δ-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Δ-6 ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος περιεχομένου 90 γρ. κατ’ ελάχιστο. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Δ-5. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Δ-7 ΖΕΛΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΒΑΡΟΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Δ-1. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
άρθρου  132 του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με ανάλογο κάλυμμα. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Όπως Δ-1. 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-1 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΒΑΡΟΣ- 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΤΠ. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονι-
σμού 853/2004 και του άρθρου  80 του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών , υάλινων ή χάρτινων κυτίων. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 

αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 0-7°C. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας 0-5°C. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-2 ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΑΡΟΣ- 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Ε-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-3 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (UHT) 
ΒΑΡΟΣ- 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Ε-1. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών ή χάρτινων κυτίων. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 

κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σε χώρο δροσερό & σκιερό. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-4 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ 
ΒΑΡΟΣ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Ε-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΚΤΠ. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 853/2004 και του άρθρου  82 του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με πλαστικό ή 
αλουμιναρισμένο κάλυμμα. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Ε-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-5 ΡΥΖΟΓΑΛΟ 
ΒΑΡΟΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Ε-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΤΠ. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 853/2004 και του άρθρου  84 του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με πλαστικό ή 
αλουμιναρισμένο κάλυμμα. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Ε-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-6 ΚΡΕΜΑ 
ΒΑΡΟΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Ε-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Ε-5. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Ε-5. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με πλαστικό ή 
αλουμιναρισμένο κάλυμμα. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Ε-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-7 ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ 

ΒΑΡΟΣ Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Ε-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Ε-5. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Όπως Ε-5. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών κυτίων με πλαστικό ή 
αλουμιναρισμένο κάλυμμα. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Όπως Ε-1. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Ε-8 ΠΑΓΩΤΑ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Ε-1. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του ΚΤΠ. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Τα προϊόντα θα εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 853/2004 και του άρθρου  137 του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αυτοτελώς εντός πλαστικών ή χάρτινων κυτίων , πλαστικής ή 
χάρτινης θήκης. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας ≤-15°C. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας ≤-18°C. 
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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ΣΤ-1 ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Προκειμένου για αυτόματους πωλητές , ο όγκος του διατιθεμένου 

ροφήματος θα κατατίθεται με την προσφορά του προμηθευτή. 
Στην ίδια προσφορά πέραν του όγκου θα κατατίθεται η 
εκατοστιαία περιεκτικότητα άλλης πρώτης ύλης του ροφήματος 
(π.χ. καφές Ελληνικός 3% επί του ετοίμου προϊόντος). 
Ελάχιστη ανοχή στην διακύμανση άλλης επί τοις% 
περιεκτικότητας άλλης πρώτης ύλης καθορίζεται το 0,1%. Τα όρια 
ανοχής και η επιβολή κυρώσεων στον προμηθευτή θα 
περιλαμβάνονται στους όρους της σχετικής συμβάσεως. 
Σε περιπτώσεις που τα ροφήματα διατίθενται σε ημιέτοιμη μορφή 
το κατώτερο όριο για το εκχύλισμα καφέ ορίζονται τα 2γρ. ενώ 
για την ζάχαρη τα 7γρ. και τα οποία φέρονται σε ιδιαίτερες 
συσκευασίες ικανές να προστατεύσουν το περιεχόμενο από 
υγρασία. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Πλήρης εναρμόνιση με το άρθρο 148 του ΚΤΠ. 
Σαν γλυκαντική ύλη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά η ζάχαρη 
απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως οποιασδήποτε άλλης 
γλυκαντικής ύλης. 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΕΙΔΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ
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Κ-1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΤΥΡΟΠΙΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 130 γρ. κατ ελάχιστο.  
ΣΥΝΘΕΣΗ Σφολιάτα 60 % 

Τυρός με κρέμα γεμίσματος 40 % 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Salmonella spp: απουσία/25 γρ. 
E. coli: μέχρι 5x102 / 1 γρ. 
Staphylococcus aureus: μέχρι 5x102 / 1 γρ. 
ΧΗΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σταθμική ανάλυση συστατικών. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 

Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 
114 του ΚΤΠ και να πληρεί τις απαιτήσεις του Ε.Κ.1881/2006. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων–υποκατάστατων 
τυριών. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

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 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων υπό βαθιά κατάψυξη. Η θερμοκρασία μεταφοράς δεν 
θα είναι μεγαλύτερη από –15οC. Η θερμοκρασία συντήρησης δεν 
θα είναι μεγαλύτερη από –18οC. Είναι συσκευασμένα σε 
χαρτοκιβώτια που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από 
αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα 
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Κ-2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ- ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 130 γρ. κατ ελάχιστο. Σε περίπτωση που 

προστίθεται αλλαντικό αυτό θα είναι ζαμπόν ή ζαμπόν μάλαξης. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σφολιάτα 60% 

Τυρός κασέρι με κρέμα γεμίσματος 40% 
Βάρος Αλλαντικού: ≥10% (ζαμπονοκασερόπιτα) 
Όπως Κ-1 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ (επί παρουσίας αλλαντικού). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται για το συγκεκριμένο 
αλλαντικό από τον ΚΤΠ και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, απομιμήσεων και 
υποκατάστατων τυριών. 
Το προστιθέμενο αλλαντικό υποκαθιστά τον τυρό κασέρι στο 
γέμισμα. 
Η σφολιάτα θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
άρθρου 114 του ΚΤΠ, και να πληρεί τις απαιτήσεις του 
Ε.Κ.1881/2006. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Όπως Κ-1 
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Κ-3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ–ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 130 γρ. κατ ελάχιστο.  
ΣΥΝΘΕΣΗ Σφολιάτα 60% 

Γέμιση (σπανάκι ή σπανάκι με τυρί) 40% 
H γέμιση αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος, 
απαλλαγμένο από γαιώδεις προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή 
φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει 
υποστεί κατεργασία με βρασμό, έχει προστεθεί μείγμα αυγού 
και τυρού σε τρίματα. Υπάρχει παραλλαγή του προϊόντος που 
δεν συνοδεύεται από αυγά και τυρό, και φέρεται στην 
κατανάλωση σαν νηστίσιμο. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Κ-1 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών 
προσμίξεων. 
Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
άρθρου 114 του ΚΤΠ, και να πληρεί τις απαιτήσεις του 
Ε.Κ.1881/2006. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Όπως Κ-1 
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ΠΕ5 Χημ. Μηχανικός 
 

Κ-4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ  
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 120 γρ. κατ ελάχιστο. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Σφολιάτα ή αρτοσκεύασμα 70-75% 

Αλλαντικό – λοιπά συστατικά 30 – 25% 
Το αρτοσκεύασμα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις 
διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
Αλλαντικό: Αυτοτελές τεμάχιο από λουκάνικο Φραγκφούρτης ή 
λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Κ-2 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση Τεμαχίων αλλαντικού. 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Όπως Κ-1 
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ΠΕ5 Χημ. Μηχανικός 
 
Κ-5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο 130 γρ. κατ ελάχιστο.  
ΣΥΝΘΕΣΗ Σφολιάτα 60% 

Κρέμα γεμίσματος 40% 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Όπως Κ-1 
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Κ-6 ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗΣ ΠΙΤΣΑΣ 
ΒΑΡΟΣ α. Ατομική πίτσα. Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστον 180 γρ.  

β. Οικογενειακή Πίτσα. Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστον 380 
γρ. 

ΣΥΝΘΕΣΗ Αρτοσκεύασμα 50% 
Αλλαντικό 20% 
Οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20% 
Λοιπά – αρτύματα 10% 
Επί μέρους σύνθεση συστατικών. 
1. Αρτοσκεύασμα. Πληροί τους όρους περί αρτοποιήσεως, 

είναι προσφάτου παραγωγής και πρέπει να εναρμονίζεται 
πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 

2. Οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί. Πληρεί τους όρους 
και τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΤΠ . 

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

4.Αλλαντικό. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να 
καθορίζει τα επί μέρους ποσοστά των αλλαντικών, αν 
υπάρχουν περισσότερα από ένα στο προσφερόμενο είδος (πχ. 
για προϊόν με 20% αλλαντικό κατατίθεται η επί μέρους 
σύνθεση: ζαμπόν 50%, λουκάνικο χωριάτικο 50%).  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
Όπως Κ-1 
ΧΗΜΙΚΕΣ 
Όπως Κ-1 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όπως Κ-2 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Όπως Κ-1 

ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





ΑΔΑ: ΩΣΤΩ6-ΜΞΑ





 

 

- 65 -

 

Κ-7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 
ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο σε κατάσταση κατάψυξης κατ' ελάχιστο 80 

γρ. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
προψημένα προϊόντα 
Salmonella spp: απουσία στο 25 γρ. 
E. coli: <10 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
Listeria monocytogenes: απουσία στα 25 γρ. 
Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια < 10 cfu/g. 
κατεψυγμένα άψητα προϊόντα 
Σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται για το συγκεκριμένο προϊόν 
από τον ΚΤΠ και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία 
ΧΗΜΙΚΕΣ -ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Όπως Κ-2 
Επιπρόσθετα, το μπιφτέκι, θα πρέπει να είναι προϊόν με βάση το 
κρέας και να εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. 
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Κ-8 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ Η ΚΡΕΑΣ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΒΑΡΟΣ Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 50 γρ. 
ΣΥΝΘΕΣΗ Μυϊκός ιστός χοιρινού κρέατος κατ' ελάχιστο 70% 

Λίπος (ορατό υπό μορφή κύβων) κατά μέγιστο 30% 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Όπως Κ-7 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
1. ΣΚ 422-10. 
2. Κώδικας Τροφίμων Ποτών. 
3. Τεχνικές εργαστηριακών εξετάσεων τροφίμων της ΔΥΓ/ΓΕΣ. 
4. Κανονισμός 852/2004. 
5. Κανονισμός 853/2004. 
6. Κανονισμός 854/2004. 
7. Κανονισμός 2073/2005. 
8. Κανονισμός 2074/2005. 
9. Κανονισμός 2076/2005. 
10. Κανονισμός 1881/2006. 
11. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α΄/11-03-2005) 
12. ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-08-2006). 
13. ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) «Μέρα και όροι για την επεξεργασία  
αστικών λυμάτων». 
14. Ερμηνεία διατάξεων της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) ως προς τα 

βιομηχανικά απόβλητα. 
15. ΠΔ 6/1986 (ΦΕΚ 3 Α/17-1-1986) « Κανονισμός λειτουργίας δικτύου υπονόμων 

ακαθάρτων και βρόχινων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.)». 

16. ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Β?9-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων 
εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει». 

17. ΥΑ του ΦΕΚ 582 Β/2-7-1979 «Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων από τις 
παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανιών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια 
του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που 
εποπτεύονται από τον Ο.Α.Π. με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου 
Πειραιώς». 

18. ΒΔ του ΦΕΚ 192 Α/20-7-1955 «Περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας 
δικτύου Υπονόμων της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης». 
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