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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 

ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
ΑΓΑ :    
ΑΓΑΜ :   

 
 

ΠΡΟ :           XVI  Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 

 Πίλαθαο Απνδεθηώλ          «ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 

           4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 

ΚΟΙΝ :           Σει. (Δζση.) 6420 

           Φ.600.163/10/71624 
           .109 

           Γηδπκόηεηρν,21 Μαξ 18 

ΘΕΜΑ : ∆ηαγσληζµνί – πµβάζεηο (Γηαθήξπμε Γηαγσληζµνύ) 

 

ΥΕΣ : α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνµηθήο Μέξηµλαο & Λνγηζηηθνύ ησλ 

  Δ.Γ» (ΦΔΚ Α’ 251) 

 β. Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 

 γ. Ν.2362/95 «Πεξί ∆εµνζίνπ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ησλ ∆απαλώλ 

  ηνπ Κξάηνπο» 

 δ. Φ.800/133/134893/.3323/19 Ννε 2007/ΤΠΔΘΑ/Γ∆ΟΤ/∆ΟΗ 

«Πεξί µεηαβίβαζεο  νηθνλνµηθήο εμνπζίαο ησλ Τθππνπξγώλ 
Δζληθήο Άµπλαο ζε  Κεληξηθά  θαη  Πεξηθεξεηαθά  Όξγαλα  ηεο 
Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ ∆πλάµεσλ» 

ε. ΓΚΣΔΓ/2009 «Γεληθόο Καλνληζµόο Σξνθνδνζίαο Δλόπισλ 
∆πλάµεσλ» 

ζη.  Κώδηθαο Σξνθίµσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) 
δ. Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών ∆εµνζίσλ 

πµβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 
ε. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεµα Ζιεθηξνληθώλ ∆εµ. πµβάζεσλ»  
ζ. Ν.4270/2014 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

– δεµόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
η. Ν.4412/2016 «Γεµόζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηώλ & 

Τπεξεζηώλ» 
ηα. Απόθαζε 57654/23-5-17 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23 Μαη 17) «Ρπζµίζεηο 

Δηδηθόηεξσλ Θεµάησλ Λεηηνπξγίαο θαη ∆ηαρείξηζεο ∆εµνζίσλ 
πµβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη 
Αλάπηπμεο» 

ηβ. Απόθαζε 56902/215/2-6-17 (ΦΔΚ 1924/Β΄/2 Ηνπλ 17) «Σερληθέο 
Λεπηνµέξεηεο θαη ∆ηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖ∆Ζ» 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018 
 

1. αο γλσξίδνπµε όηη ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ζύµθσλα µε ηα θαζνξηδόµελα 
ζηα (α) έσο (ηβ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα δηαγσληζµνύ γηα ηελ 
πξνµήζεηα λσπώλ θξεάησλ – πνπιεξηθώλ θαη παξαζθεπαζµάησλ απηώλ, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ-  Α λε μ .  Τπν κ ν λά δ σ λ  ηεο Π.Δ ΥVI Μ/Κ 
ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ ΠΕ . 

 
2. Ο δηαγσληζµόο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε τρήζη ηης πλαηθόρµας ηοσ 

Εθνικού σζηήµαηος Ηλεκηρονικών Δηµοζίων σµβάζεων (ΕΗΔΗ), µέζω 
ηης  διαδικησακής  πύλης  www.promitheus.qov.gr,  ζηελ  νπνία  θαη  ζα 

http://www.promitheus.qov.gr/
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αλαξηεζεί ην πιήξεο ζώµα ηεο δηαθήξπμεο, ζε µνξθή αξρείνπ Portable Document 
Format (PDF). 

 
3. πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζµνύ, όπσο παξαθάησ: 

 
α. Ζµεξνµελία ΔΝΑΡΞΖ ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ πξνζθνξώλ ζην 

ζύζηεµα ηνπ ΔΖΓΖ: 22 Μαρ 2018, ηµέρα Πέμπηη. 
 

β.  Καηαιεθηηθή εµεξνµελία ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: 
10 Απρ 2018, ηµέρα Σρίηη και ώρα 23:59. 

 
γ. Ζµεξνµελία ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπµµεηνρήο, 

απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ (1ε Φάζε ∆ηαγσληζµνύ): 
Πεμ 12 Απρ 2018 και ώρα 10:00. 

 
δ. Απαηηνύµελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο 

πξνβιέπνληαη ζηνπο Όξνπο. 
 

ε. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύµβαζεο: Ζ πιένλ ζπµθέξνπζα από 
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη µόλν βάζεη ηηµήο, γηα θάζε 
είδνο μερσξηζηά. 

 
ζη. πλνιηθή εθηηµώµελε  αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ εηδώλ 

δελ δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ µε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο µε 
δπλάµελνπο λα πξνβιεθζνύλ µειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε-
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηµώµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε εθαηόλ 
ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο επξώ (199.000 €) πεξίπνπ. 

 
δ.  Δίδνο δηαδηθαζίαο : Αλνηρηόο Γηαγσληζµόο  ζύµθσλα  µε  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 

ε. Δγγπνδνζία: 
 

(1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πµµεηνρήο: 3.980,00 € 
 

(2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: 9.950,00 €  
 
                      ζ.  Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγµαηνο. 
 

  η. Γηεύζπλζε 16εο Μεξαξρίαο Πεδηθνύ πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύµβαζε: 
XVΗ Μ/Κ ΜΠ/4ν ΔΓ ηξαηόπεδν «ΠΔΣΑΛΩΣΖ», Γηδπκόηεηρν, ΣΚ 68300, ηειέθσλν: 
2553 046420, email: 16mkmp@army.gr 

 
 4.  Σν παξόλ πξνζππνγξάθεηαη από ηελ XVI Μ/Κ ΜΠ/ΓΟΗ. 
 
  5. Υεηξηζηήο   ζέµαηνο:   Τπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο,   Βνεζόο 4νπ 
ΔΓ/2, [ηει.(ζηαζεξό): 25530-46420 Φαμ: 2553-025400, e-mail: 16mkmp@army.gr  

mailto:16mkmp@army.gr


 

 

 Τπηγνο Βαζίιεηνο Παπαδόπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο  
           Βνεζόο 4νπ ΔΓ/2  
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

«Α» Γεληθνί Όξνη ∆ηαγσληζµνύ γηα ηελ Πξνµήζεηα Νσπώλ Κξεάησλ – Πνπιεξηθώλ 
θαη Παξαζθεπαζµάησλ Απηώλ. 

«Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζµνύ γηα ηελ Πξνµήζεηα Νσπώλ Κξεάησλ – Πνπιεξηθώλ 
θαη Παξαζθεπαζµάησλ Απηώλ. 

«Γ» Πξνζρέδην ύµβαζεο. 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζµνύ 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

     Γ’ /ΓΤΓΜ – ΓΟΗ – ΓΔΛ 
    ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ/4ν ΔΓ – ΓΟΗ 
    50 Μ/ ΣΑΞ/4ν ΔΓ 
    Π ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ 
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ  ΑΤΣΩΝ 

Άξζξν 1ν 
Βαζηθά ηνηρεία ∆ηαγσληζµνύ 

 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

16ε Μεξαξρία Πεδηθνχ 
(XVΗ Μ/Κ ΜΠ) 

∆ΗΔΤΘΤΝΖ – 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Γηδπκφηεηρν Έβξνπ, ΣΚ:68300 
 ηει.: 2553-046420, 
 e-mail: 16mkmp@army.gr 
Κσδηθφο NUTS: EL511 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Με Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή 

 
 
 
 
 

ΚΩ∆ΗΚΟΗ CPV 

15111200-1: Μνζραξίζηα Κξέαηα 

15113000-3: Υνηξηλά Κξέαηα 

15131700-2: Παξαζθεπάζµαηα απφ 
Κξέαο ρνηξηλφ 

15131500-0: Παξαζθεπάζµαηα απφ 
θξέαο πνπιεξηθψλ 

15131600-1: Παξαζθεπάζµαηα απφ 
βνδηλφ θαη µνζραξίζην θξέαο 
15115100-8: Αξλί 

15117000-1: Κξέαο Αηγνεηδψλ 
15112130-6: Κνηφπνπιν 
15112120-3: Γαινπνχιεο 

 
ΚΩ∆ΗΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Μνλάδεο Πεξηνρήο Βνξείνπ Έβξνπ: 
EL511 

 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Πξνµήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ- 
Πνπιεξηθψλ θαη Παξαζθεπαζµάησλ 
Απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ – 
Τπεξεζηψλ ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 
50 Μ/Κ ΣΑΞ    

XVI  Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 
«ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 

4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 

21 Μαξ 18 
 
 

mailto:16mkmp@army.gr
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ΠΟΟΣΖΣΑ Με δπλάκελε λα εθηηκεζεί 

 
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Καηάζηεκα ή απνζήθε πξνκεζεπηή 
ζην Γήκν  Γηδπκνηείρνπ ή Οξεζηηάδνο. 

 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

∆ΑΠΑΝΖ 

 
199.000€, ρσξίο ΦΠΑ 

ΑΠΟ∆ΟΥΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όρη 

 
∆ΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1 έηνο, µε δηθαίσµα µνλνµεξψο απφ 
ηελ Τπεξεζία παξάηαζεο ηεο ηζρχνο 
ηεο ζχµβαζεο γηα 1 επηπιένλ εμάµελν 

 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ αλάδεημε µεηνδφηε ζα γίλεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
άξζξα 75, 79 θαη 80 ηνπ Ν.4412/2016, 
αθνχ ειερζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζζεί ζχµθσλα µε ηα άξζξα 
έσο 73 θαη 74 ηνπ ηδίνπ Νφµνπ. 

∆ΗΑ∆ΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

Αλνηρηή ∆ηαδηθαζία µε θαηάζεζε 
ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ζ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή 
άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδην-
ξίδεηαη µφλν βάζεη ηηµήο, ζε θάζε είδνο 
μερσξηζηά.(Ζ κεγαιχηεξε έθπησζε %, 
επί ηεο κέζεο ηηκήο πψιεζεο δχν 
θαηαζηεκάησλ πψιεζεο λσπνχ θξεά-
ηνο ηνπ Γηδπκνηείρνπ ή Οξεζηηάδνο, εθ 
ησλ νπνίσλ ην έλα πξέπεη λα είλαη 
πνιπθαηάζηεκα (SUPER MARKET)) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ∆ΖΜΟΗΔΤΖ 
(ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ∆ΗΑΤΓΔΗΑ - ΚΖΜ∆Ζ) 

22 Μαξ 18 (∆ΗΑΤΓΔΗΑ) 
22 Μαξ 18 (ΚΖΜ∆Ζ) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πέκπηε 22 Μαξ 2018 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σξίηε 10 Απξ 2018 
θαη ώξα 23:59 

ΣΡΗΖΜΔΡΖ ∆ΗΟΡΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ 
∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ 

Μέρξη Πεκ 12 Απξ 2018 (08:00 – 
14:00) 

 
ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ∆ΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 Έδξα XVΗ Μ/Κ ΜΠ (Γηα ηελ Δπηηξνπή) 
 Έδξεο Δηαηξεηψλ (Γηα ηνπο 

ζπµµεηέρνληεο) 
Σξίηε 27 Φεβ 2018 θαη ώξα 10:00 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
∆ηαδηθηπαθή πιαηθφξµα ΔΖ∆Ζ 
www.promitheus.qov.gr 

http://www.promitheus.qov.gr/
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ΠΔΡΗΟ∆Ο ΗΥΤΟ 
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Δθαηφλ είθνζη (120) εµέξεο 
(ηνπιάρηζηνλ) ή µέρξη νινθιήξσζεο 
ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

25 Απξ 2018 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθή. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΔΣΡΖΖ Κηιά 

ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ Δπξψ (€) 

«∆ΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ» 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

∆ίλεηαη ην δηθαίσµα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο  γηα θάζε είδνο ή 
θαηεγνξία εηδώλ μερσξηζηά ή 
ζπλνιηθή πξνζθνξά 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ – ∆ΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΜΟ∆ΗΟΤ 
ΟΡΓΑΝΟΤ ΚΑΣΑΘΔΖ ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

XVΗ Μ/Κ ΜΠ , Γηδπκφηεηρν, ΣΓ 1014, 
ηει.: 2553-046420, e-mail: 
16mkmp@army.gr 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΝΝΟΜΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ν.4412/2016, Άξζξα 205 θαη 
345,346,360-363 

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σα Δίδε πξέπεη λα είλαη ζχµθσλα µε 
ηνλ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη 
εηδηθφηεξα µε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε  

Άξζξν 2ν 

Γηαηάμεηο – Οξηζµνί1 
 

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο  παξνχζεο δηαθήξπμεο ηζρχνπλ νη νξηζµνί ηεο 
θείµελεο λνµνζεζίαο θαη ιφγσ ζπµβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ ιαµβάλνληαη ππφςε 
θαη ηζρχνπλ νη νξηζµνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ 
άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο επίζεο νη νξηζµνί θαη νη 
αληίζηνηρεοµε ηελ  πεξηγξαθφµελε  πξνµήζεηα  ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο  
δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ Α΄/32/2014) «∆ηνηθεηηθά µέηξα, δηαδηθαζίεο θαη 
θπξψζεηο ζηελ εθαξµνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνµνζεζίαο ζηνπο ηνµείο 
ησλ ηξνθίµσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο αξµνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίµσλ». 

 
2. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζµνί : 

 
α. Αζθάιεηα Σξνθίµσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίµνπ πνπ δελ 

πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηµν 
παξαζθεπάδεηαη θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχµθσλα µε ηελ πξνβιεπφµελε ρξήζε. 

 
β. Αιπζίδα Σξνθίµσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνµήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζµνχ 
ελφο ηξνθίµνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο 
ηελ θαηαλάισζε. 

 
γ. Δπηρείξεζε Σξνθίµσλ σο ν Οξγαληζµφο ηεο Αιπζίδαο Σξνθίµσλ 

πνπ αζρνινχληαη µε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, 
ηε µεηαπνίεζε, ηε µεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε µέρξη ηε ιηαληθή πψιεζε θαη 
δηάζεζε ησλ Σξνθίµσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο ζπµπεξηιαµβά-
λνληαη νη Οξγαληζµνί πξνµήζεηαο, νη ππεξγνιάβνη θαη νη πξνµεζεπηέο ησλ σο 

mailto:16mkmp@army.gr
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άλσ επηρεηξήζεσλ. 
 

δ. Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε µνλάδα µίαο επηρείξεζεο. 
 

ε. Πξνµεζεπηήο σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνµηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο µνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηελ Δπηρείξεζε Σξνθίµσλ 
ζηελ αιπζίδα Σξνθίµσλ. 

 

Άξζξν 3ν 

Γηαδηθαζία ύλαςεο ύµβαζεο2 - Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 

1. Αλνηρηή ∆ηαδηθαζία µε θαηάζεζε ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ, µέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξµαο ηνπ ΔΖ∆Ζ. 

 
2. Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο παξαθάησ: 

 

α      1ε  ΦΑΖ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο ∆ηθαηνινγεηηθψλ πµµεηνρήο 
– Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

β. 2ε   ΦΑΖ  ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ:  Άλνηγµα  -  Αμηνιφγεζε  
Οηθνλνµηθψλ Πξνζθνξψλ. 

 

γ. 3ε  ΦΑΖ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: ‘Έιεγρνο ∆ηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε – 
Καηαθχξσζε. 

 
3. Όινη νη  πεξηερφµελνη ζηε δηαθήξπμε φξνη  θαη απαηηήζεηο είλαη 

ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ µε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε µηα 
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 

 

Άξζξν 4ν 

Γηθαηνύµελνη ζπµµεηνρήο3 - Πξνϋπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε Γ4 θαη 
άιιεο δηεζλείο ζπµθσλίεο 

1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα µέιε 
απηψλ µπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεµέλα ζε: 

 
α. Κξάηνο - µέινο ηεο Έλσζεο 

 
β. Κξάηνο - µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 

 

γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ5, ζην 
βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήµαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήµαηνο I 
ηεο σο άλσ πµθσλίαο, θαζψο θαη 

 
δ. Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε 
ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ.  
2 Ν.4412/16, άξζξα 26 θαη 32 παξ. 2.γ) 
3 Ν.4412/16, άξζξα 19 θαη 25 
4  Ν.4412/16, άξζξν 2, παξ. 1 40), σο «∆» λνείηαη ε πµθσλία πεξί ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ ε νπνία θπξψζεθε 

απφ ηελ Διιάδα µε ην λ. 2513/1997 (Α' 139) 
5  Ννείηαη ε πµθσλία πεξί δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα µε ην λ.2513/1997 (ΦΔΚ Α΄139) 
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2. Ζ XVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα επηθπιάζζεη ζηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο ησλ 
ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπµθσλίεο, ζην βαζµφ πνπ θαιχπηνληαη 
απφ ηα Παξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήµαηνο I ηεο ∆, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπµθσλίεο 
απφ ηηο νπνίεο δεζµεχεηαη ε Έλσζε, µεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή µε απηήλ πνπ 
επηθπιάζζεη γηα ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 

 
3. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «Πξνµεζεπηήο» 

αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη 
ελψζεηο ππνςεθίσλ πξνµεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ πξνµεζεπηψλ 
δελ ππνρξεψλνληαη λα ιαµβάλνπλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 
4. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ µπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα εµθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή µηαο πξνζθνξάο ή 
µηαο αίηεζεο ζπµµεηνρήο, δελ απαηηείηαη λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνµηθψλ 
θνξέσλ ζπγθεθξηµέλε λνµηθή µνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα 
ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηµέλε λνµηθή µνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε 
ζχµβαζε, ζην µέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνµηθήο µνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 
5. Γηα ηε ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµφ, νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί 

θνξείο (πξνµεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχµελε 
απφ πηζηνπνηεµέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ν νπνίνο 
πεξηιαµβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εµπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 
2009/767/ΔΚ θαη λα εγγξαθνχλ ζηελ πιαηθφξµα ηνπ Δζληθνχ πζηήµαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΖ∆Ζ) ζηελ ηζηνζειίδα  
www.promitheus.gov.gr, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζε απηή. 

Άξζξν 5ν 

Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο πµµεηνρήο
6
 

 

1. Οη πξνζθνξέο, νη αηηήζεηο ζπµµεηνρήο θαηά πεξίπησζε θαη ηα 
πεξηιαµβαλφµελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεµφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξµφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

 
2. Όζνη επηζπµνχλ λα ζπµµεηάζρνπλ ζην δηαγσληζµφ, απαηηείηαη λα 

θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ 
ΔΖ∆Ζ, µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.promitheus.gov.gr, πξνζθνξά µε ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 
µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ 
ειιεληθή  γιψζζα,  ζε  ειεθηξνληθφ  θάθειν,  ζχµθσλα  µε  ηα  νξηδφµελα  ζην 
Ν.4412/2016  άξζξν 92  παξ.  6  θαζψο  θαη  ζηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  15  ηεο 
Απφθαζεο  56902/215/  02  -06-2017  «Σερληθέο  Λεπηνµέξεηεο  θαη  ∆ηαδηθαζίεο 
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖ∆Ζ» (ΦΔΚ Β΄1924/02-06-2017). 

 
 
 
  

6 Ν.4412/16, άξζξα 92 – 93 

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

3. Σα  πεξηερφµελα  ηνπ  αλσηέξσ  ειεθηξνληθνχ  θαθέινπ  νξίδνληαη  σο 

 

α. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο 
– Σερληθή Πξνζθνξά». 

 
β. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά». 

 
4. ηνλ ππνθάθειν «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά» πεξηιαµβάλνληαη, ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη 
ζπγθεθξηµέλα: 

 
α. Σν Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο ∆ήισζεο (ΣΔΤ∆), 

ζχµθσλα µε ην Τπφδεηγµα ηεο Πξνζζήθεο «1/Α», ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν θαηά 
ηα πξνβιεπφµελα θαη ζπµπιεξσµέλν ζχµθσλα µε ηα αλαγξαθφµελα επ’ απηνχ 
θαζψο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε 161/2016 ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ 
(Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15). Σν ππφςε ΣΔΤ∆ εηδηθά πξνζαξµνζµέλν γηα ηνλ απηφ 
δηαγσληζµφ, ζα βξίζθεηαη αλαξηεµέλν ζηα ζπλεµµέλα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζµνχ 
επί ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξµαο ηνπ ΔΖ∆Ζ, ηφζν ζε µνξθή αξρείνπ PDF φζν 
θαη ζε επεμεξγάζηµε µνξθή. 

 
β. Τπεχζπλε δήισζε (ππνγεγξαµµέλε ςεθηαθά), ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.∆ 1400/73 θαη δελ έρεη, νχηε ζα 
ρξεζηµνπνηήζεη (άµεζα ή έµµεζα) αληηπξνζψπνπο µφληµνπο ζηελ εθεδξεία 
αμησµαηηθνχο ή µφληµνπο απφζηξαηνπο αμησµαηηθνχο πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ζηελ 
ελέξγεηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 

 
γ. Δγγπεηηθή επηζηνιή  ζπµµεηνρήο,  ζχµθσλα  µε  ηα 

πξνβιεπφµελα ζην Άξζξν 17 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο. 

 
 
αθνινχζσο: 

δ. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (Σερληθή Πξνζθνξά), σο 

 

(1) Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληνο ζην δηαγσληζµφ 
(ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε), φηη δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ηεθµεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα απηνχ φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1ε, 1ζη, 1δ θαη 1ε ηνπ Άξζξνπ 12 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο παξνχζαο 
∆ηαθήξπμεο. 

 
(2) Τπεχζπλε ∆ήισζε (ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε) 

ζπµµφξθσζεο µε ηα πγηεηλνινγηθά θξηηήξηα ησλ θνηλνηηθψλ Καλνληζµψλ (ΔΚ) 
178/2002, (ΔΚ) 853/2004, (ΔΚ) 854/2004) θαη (ΔΚ) 2073/2005, θαζψο επίζεο θαη 
ηεο Δζληθήο λνµνζεζίαο µε ηελ νπνία εηζήιζαλ ζηελ ειιεληθή έλλνµε ηάμε, ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ  γεληθψλ  θαη  εηδηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ 
πνπ    πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «2/Β» ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηεο παξνχζαο 
∆ηαθήξπμεο. 

 
5. ηνλ ππνθάθειν µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά» 

πεξηιαµβάλεηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ ζπµµεηέρνληνο ζην δηαγσληζµφ, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα 
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απαηηνχµελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο  πξνζθνξάο. 
πγθεθξηµέλα: 

 
α. Οη πξνζθεξφµελεο ηηµέο (€/θηιφ) πξέπεη λα πεξηιαµβάλνπλ ην 

ζχλνιν   ησλ   επηβαξχλζεσλ   (πξνβιεπφµελνη   θφξνη,   δαζµνί,   αζθάιηζηξα, 
µεηαθνξηθά έμνδα, θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 

 
β. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «∆ΩΡΔΑΝ» ή 
«0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηµήο, αθφµε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 
έλδεημε «∆ΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα έρνπλ 
πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

 
γ. Σα ηπρφλ απαηηνχµελα ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο - Δηδηθνχο Όξνπο. 
 

6. Σα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ εµπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, 
ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016, ππνβάιινληαη ζηνλ 
νηθείν (ππν)θάθειν σο μερσξηζηφ αξρείν θαη ζεµαίλνληαη απφ ηνλ νηθνλνµηθφ 
θνξέα µε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ πζηήµαηνο. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν 
ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφµνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηµέλεο 
πιεξνθνξίαο. ∆ελ ραξαθηεξίδνληαη σο εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο 
ηηµέο µνλάδνο, ηηο πξνζθεξφµελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο, 
ζχµθσλα µε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
7. Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο (ππν)θαθέινπο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πζηήµαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη 
παξαθάησ: 

 
α. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηνλ 

(ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά», φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, 
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ Portable Document 
Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ 
εγθεθξηµέλε πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγµέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή µε ρξήζε εγθεθξηµέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο Απφθαζεο 56902/215/ 02 -06-2017 «Σερληθέο Λεπηνµέξεηεο θαη 
∆ηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖ∆Ζ» (ΦΔΚ Β΄1924/02-06-2017), ρσξίο λα 
απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 
β. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (ππν)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο 
– Σερληθή Πξνζθνξά» πξνζθνµίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα, ζε έληππε µνξθή θαη ζε ζθξαγηζµέλν 
θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνµηζζνχλ ζε πξσηφηππε µνξθή ζχµθσλα µε ην Ν.4250/2014. Σέηνηα 
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο, ηα 
πξσηφηππα  έγγξαθα  ηα  νπνία  έρνπλ  εθδνζεί  απφ  ηδησηηθνχο  θνξείο  θαη  δελ 



./. 

Α-8  

 

 

θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε 
θξαγίδα ηεο Υάγεο(Apostille). 

 
γ.   ∆ελ πξνζθνµίδνληαη ζε έληππε µνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία θέξνπλ εγθεθξηµέλε πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγµέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή µε ρξήζε εγθεθξηµέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ 
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 56902/215/ 02 -06-2017 (ΦΔΚ Β΄1924/02-06- 
2017, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη 
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 
δ. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνµίδνληαη ζε έληππε 

µνξθή θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηδηφρεηξε µνλνγξαθή αλά θχιιν θαη ηδηφρεηξε 
ππνγξαθή7 (φπνπ απαηηείηαη αληί ηεο ςεθηαθήο) απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα ή, ζε 
πεξίπησζε λνµηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφµηµν εθπξφζσπν απηψλ. 

 
ε.  Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή 

ηνπ πξνζθνξά ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 
πζηήµαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεµµέλσλ 
Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν φια ηα ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε µνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). ηε 
ζπλέρεηα, ν νηθνλνµηθφο θνξέαο παξάγεη απφ ην χζηεµα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
(εθηππψζεηο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο Πξνµεζεπηή θαη ηεο Οηθνλνµηθήο 
Πξνζθνξάο Πξνµεζεπηή) ζε µνξθή αξρείνπ PDF, ηα νπνία ππνγξάθνληαη µε 
εγθεθξηµέλε πξνεγµέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγµέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή µε ρξήζε εγθεθξηµέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο απφθαζεο 56902/215 (ΦΔΚ Β΄1924/02-06-2017) θαη 
επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ 
νηθνλνµηθφ θνξέα. Καηά ηελ ζπζηεµηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην χζηεµα 
πξαγµαηνπνηεί απηνµαηνπνηεµέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 
πξνζθνξάο ζε ζρέζε µε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Σερληθή θαη 
Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ επηηπρείο ε 
πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην χζηεµα. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ 
ππνβάιιεηαη θαη ην χζηεµα ελεµεξψλεη ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα µε ζρεηηθφ µήλπµα 
ζθάιµαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, πξνθεηµέλνπ ν 
ηειεπηαίνο λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

 
ζη. Δθόζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνµηθνί φξνη δελ 

έρνπλ απνηππσζεί ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξµεο ηνπ 
πζηήµαηνο, ν νηθνλνµηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα ηα 
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
(ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά). Απφ ην χζηεµα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή 
απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα µε 
µήλπµα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ. 

 
8. Οη νηθνλνµηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε 

ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, µε έγγξαθν αίηεµα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 
θνξέα, ζε µνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ PDF πνπ θέξεη εγθεθξηµέλε πξνεγµέλε 
ειεθηξνληθή   ππνγξαθή   ή   πξνεγµέλε   ειεθηξνληθή   ππνγξαθή   µε   ρξήζε 
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εγθεθξηµέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
απφθαζεο  56902/215  (ΦΔΚ  Β΄1924/02-06-2017),  µέζσ  ηεο  ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήµαηνο. Πηζηνπνηεµέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
µεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία απνδέρεηαη  ην 
ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, µπνξεί λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηεο 
ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην χζηεµα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν νηθνλνµηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη 
εθ λένπ πξνζθνξά µέζσ ηνπ πζηήµαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία 
ππνβνιήο πξνθνξάο. 

 
9. ηα πεξηερφµελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θαµία 

πεξίπησζε λα εµθαλίδνληαη νηθνλνµηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εµθάληζε νηθνλνµηθψλ 
ζηνηρείσλ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 
10. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο, πξέπεη λα θέξνπλ εµεξνµελία ηαπηφζεµε 

µε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα (30) εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ8,  πξν  ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ∆ελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 

 
11. ε πεξίπησζε µε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνµηθή 
Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
12. ∆ελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 

ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνµήο ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «∆ηθαηνινγεηηθά 
πµµεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οµνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη 
εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ µε εχξεζεο θαηά 
ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνµήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπµµεηνρήο ή 
δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνµηθή 
Πξνζθνξά». 

 
13. Αληηζέησο, είλαη δπλαηή ε ζπµπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε λνµίµσο θαη εµπξφζεζµα ππνβιεζεί θαη µφλν 
θαηφπηλ εηδηθήο πξφζθιεζεο ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ε ελ ιφγσ 
ζπµπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα µεηαγελέζηεξε 
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπµµφξθσζε µε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, αιιά µφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπµπιήξσζε, αθφµε θαη µε λέα έγγξαθα, 
εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Λνηπά, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην Ν.4412/2016, άξζξν 102. 

 
14. ∆ηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζχµθσλα 

µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνµηζηνχλ ζε έληππε µνξθή ζηελ 
Δπηηξνπή πνπ είλαη αξµφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιινληαη 
απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο, ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν εληφο ηνπ νπνίνπ 
πεξηιαµβάλνληαη ηα εηδηθψο δεηνχµελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε 
έληππε  µνξθή,  δηαρσξηζµέλα  ζε  δχν  (2)  ζθξαγηζµέλνπο  ππνθαθέινπο  µε 
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εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Δπηµέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο - Σερληθήο 
πξνζθνξάο» θαη «Δπηµέξνπο έληππα νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο», αληίζηνηρα, εληφο 
ηεο θαζνξηδφµελεο πξνζεζµίαο θαη παξαιαµβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, µε 
απφδεημε παξαιαβήο. 

 
15. Αλαθνξηθά µε ην ζέµα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 

ζχλνιν ησλ απαηηνχµελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 
Α’ 74/26-03-14). Τπνβαιιφµελα µε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία.pdf ησλ 
απαηηνχµελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξαµµέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιαµβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά 
θσηναληίγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή µε, εμεηάδνληαη µε βάζε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α’ 74/26-03-14). Δπηζεµαίλεηαη φηη ζε 
ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξµφδηα γηα ην 
δηαγσληζµφ Δπηηξνπή δεηγµαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηµέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 
αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνµή ησλ 
ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. ∆ηαπίζησζε φηη 
ππνβιήζεθαλ αιινησµέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχµθσλα µε ηα 
θαζνξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/86, εθφζνλ ηέηνηα 
πξάμε δελ ηηµσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα 
πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ  ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, 
αλαθαιείηαη αµέζσο. 

 
16. Ζ θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγµαηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά, µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ ΔΖ∆Ζ, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ 
θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εµεξνµελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεµα. 

 
17. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Δπηηξνπή 

απνθιεηζηηθά ζε έληππε µνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγµαηνπνηεζεί θαηάζεζε 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεµα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη 
ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 

 
18. Απαηηνχµελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφµηζε ζε έληππε 

µνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Δπηηξνπή µεηά ηελ 
θαζνξηδφµελε πξνζεζµία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζµα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

 
19. Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ (καηά ηην πποζκόµιζή ηοςρ ζε 

ένηςπη µοπθή), δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. 

 
20. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο πξνζθπγή 

θαηά ηεο πξνθήξπμεο φπσο νξίδεηαη ζην Βηβιίνπ IV ηνπ Ν.4412/16 
(ιαµβαλνµέλνπ ππφςε ηελ απφ 01 Μαξηίνπ 2018 έλαξμε εθαξµνγήο ηνπ Βηβιίνπ IV 
ηνπ Ν.4412/16 ζχµθσλα µε ην Ν.4472/2017), ήηνη εληφο 15 εµεξψλ απφ ηε 
δεµνζίεπζε απηήο ζην ΚΖΜ∆Ζ, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, µε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, 
ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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21. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, απνηεινχλ ζην 
ζύλνιό ηνπο απαξάβαηνπο όξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε µε ζπµµόξθσζε πξνο 
απηέο, ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 
22. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα  ζηάδην  ηνπ 

δηαγσληζµνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

23. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζνχλ, δελ ιαµβάλνληαη ππφςε. 

 
24. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφµελν ηεο Πξνζθνξάο 

ρξεζηµνπνηνχληαη ζπληνµνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 
άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε 
ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο 

 
25. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα πξνζθνµηζηνχλ, 

θαηαηίζεληαη ΥVI M/K ΜΠ/4ν ΔΓ, Γηδπκφηεηρν. ΣΓ 1014,  ΣΚ.68300) µέζα ζε 
ζθξαγηζµέλν θάθειν, ζην εμσηεξηθφ µέξνο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο: 

 

 

 
 

Άξζξν 6ν 
Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο νηθνλνµηθνχο  θνξείο γηα 
δηάζηεµα 120 εµεξώλ απφ ηελ επφµελε ηεο εµέξαο θαηάζεζήο ηνπο. 

 
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 

αλαθεξνµέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεµα ίζν µε ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 
αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα 
ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά µαηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θξίλεη 
αηηηνινγεµέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζµνχ εμππεξεηεί ην δεµφζην 
ζπµθέξνλ, νπφηε νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ µπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε 
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλσηάηνπ 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

 ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ /4ν Δπηηειηθφ Γξαθείν 
 

 Πξνµήζεηα Nσπψλ Κξεάησλ – Πνπιεξηθψλ θαη παξαζθεπαζµάησλ απηψλ 
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ- Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ 

 

 (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα) 
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νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

 
4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεµα ελδερνµέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ή εµπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλδηθσλ βνεζεµάησλ θαηά απνθάζεσλ ηεο 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζµφ. 

 
5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ζηνλ πξνµεζεπηή 

µπνξεί λα γίλεη θαη µεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζµεχεη φµσο 
µφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

 
6. Ο ππνςήθηνο Πξνµεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσµα λα απνζχξεη ηελ 

Πξνζθνξά ηνπ ή µέξνο ηεο µεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
Πξνζθνξά ή µέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Πξνµεζεπηήο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψµαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 

 

Άξζξν 7ν 

Κξηηήξηα Δπηινγήο9 - Λόγνη Απνθιεηζµνύ10 

 

1. Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ηελ: 
 

α. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηε-
ηαο. 

 
β. Οηθνλνµηθή θαη ρξεµαηννηθνλνµηθή επάξθεηα 

γ. Σερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλφηεηα. 

2. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο,  απαηηείηαη ε εγγξαθή ζε έλα  απφ ηα 
επαγγειµαηηθά ή εµπνξηθά µεηξψα.  Γηα ην ιφγν απηφ  ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ 
Δµπνξηθνχ/Βηνµεραληθνχ Δπηµειεηεξίνπ ή αληηζηνίρνπ  άιινπ θξάηνπο µέινπο11, 
έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 
ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπ, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, 
νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε 
θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, 
πξνζθνµίδεηαη δε θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ µεηνδφηε 
(∆ηθαηνινγεηηθό Μεηνδόηε, 3ε Φάζε ∆ηαγσληζµνύ). 

 
3. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνµηθή θαη ρξεµαηννηθνλνµηθή επάξθεηα, 

απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνµηθή θαη 
ρξεµαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 
νηθνλνµηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε εηνηµφηεηα θαη λα πξνζθνµίδνπλ 
µόλν θαηόπηλ εηδηθήο παξαγγειίαο απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ηα παξαθάησ: 

  
9 Ν.4412/16, άξζξν 75 
10 Ν.4412/16, άξζξν 73 
11 Ν. 4412/16, Πξνζάξηεµα Α, Παξάξηεµα XI 
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α.  ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, 
ζηνλ ηνµέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο, ησλ ηξηψλ  
(3)   ηειεπηαίσλ   δηαρεηξηζηηθψλ   ρξήζεσλ   (2015,   2016,   2017)   είλαη   ίζνο   ή 
µεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζµνχ ηεο ππφ αλάζεζε 
πξνµήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπµµεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα 
µηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο 
εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη 
ίζνο ή µεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ησλ ζπλνιηθψλ ππφ 
αλάζεζε πξνµήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπµµεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. Ο 
ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε 
ζπµµεηνρήο, µε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθµεξίσζεο, ζχµθσλα µε ηελ πεξί 
εηαηξεηψλ λνµνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο : 

 
(1) Ηζνινγηζµνχο ή απνζπάζµαηα ηζνινγηζµψλ θαη 

ρξεµαηννηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ (2015, 2016, 2017), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεµνζίεπζε ησλ 
ηζνινγηζµψλ απαηηείηαη απφ ηε λνµνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν 
νηθνλνµηθφο θνξέαο. Απαηηείηαη λα παξέρνληαη εµθαλψο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ, πξνθεηµέλνπ ε αξµφδηα επηηξνπή λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε µε βάζε ηα 
θαζνξηδφµελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 13 ηεο Δ.Α.Α.∆Ζ.Τ. 

 
(2) ∆ήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ ζπλππνβάιινληαο 
λφµηµα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήµαηνο ή 
εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν είλαη ίζν ή µεγαιχηεξν 
απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνµήζεηαο γηα 
ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπµµεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 
β.  Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζµέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπµάησλ 

γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο επαγγειµαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην 100% ηνπ 
πξνυπνινγηζµνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνµήζεηαο γηα ην δεδνµέλν 
ρξνληθφ δηάζηεµα θαη ηεο πξνµήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπµµεηνρή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, πξνθεηµέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο έλαληη επαγγειµαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 
4. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλόηεηα,  

πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξµνγή  
HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπµέλνο απφ ην ΔΤ∆ ή απφ 
θνξέα δηαπίζηεπζεο, µέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε ∆ηαπίζηεπζε θαη 
µάιηζηα, µέινο ηεο αληίζηνηρεο πµθσλίαο Αµνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) απηήο,  
ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε 
εθαξµνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα µε ην είδνο θαη ηε 
δπλαµηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία πξνζθνµίδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα 
ειέγρνπ  δηθαηνινγεηηθψλ   ηειεπηαίνπ   µεηνδφηε   (Γηθαηνινγεηηθό   Μεηνδόηε, 

3ε Φάζε ∆ηαγσληζµνύ) . 
 

5. Όηαλ ν πξνµεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ραµειφηεξε ηηµή δελ 
ππνβάιιεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο (∆ηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε) θαη ζηνπο 
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φξνπο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνµεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ αµέζσο 
επφµελε ραµειφηεξε πξνζθεξφµελε ηηµή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνµεζεπηή µε ηελ 
αµέζσο επφµελε πιένλ ραµειφηεξε πξνζθεξφµελε ηηµή θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνµεζεπηέο δελ ππνβάιιεη, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζµφο µαηαηψλεηαη. 

 
6. Όηαλ ν ζπµµεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο 

δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
ππνβάιιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 
ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαηά πεξίπησζε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. 

 
7. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ απνθιείεη έλαλ νηθνλνµηθφ θνξέα απφ ηε ζπµµεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο φηαλ απνδεηρζεί, µε ηελ επαιήζεπζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91, ή είλαη γλσζηφ ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ µε 
άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
θαηά ηα νξηδφµελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. 

 
8. Σέινο, ηνλίδεηαη, φηη νπνηεδήπνηε ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ πξνβεί ζηελ εηδηθή 

αλαδήηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα πξέπεη απηά λα θέξνπλ 
εµεξνµελία έθδνζεο, ην αξγφηεξν µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 10 Απξ 18 , εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηελ εηδηθή 
παξαγγειία επαιήζεπζεο. 

 

Άξζξν 8ν 
Πξνζθεξόµελε Σηµή 

 

1. Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή πξέπεη λα πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα απφ ηελ 
νηθνλνµηθή πξνζθνξά. 

 
2. Οη ηηµέο πξέπεη λα πεξηιαµβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 

(πξνβιεπφµελνη θφξνη, δαζµνί, αζθάιηζηξα, µεηαθνξηθά έμνδα θαη άιιεο ζρεηηθέο 
δαπάλεο) εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 

 
3. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηµέλε πξνµήζεηα ε πξνζθνξά έρεη αζπλήζηζηα 

ραµειή ηηµή, ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16. 
 

4. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθµεξίσζε ησλ πξνζθεξνµέλσλ ηηµψλ, νη δε 
πξνµεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 9ν 
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη αηηήζεσλ ζπµµεηνρήο 

 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγµαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, 
ζχµθσλα µε ηελ απαηηνχµελε απφ ην ζχζηεµα δηαδηθαζία, απφ ην αξµφδην 
πηζηνπνηεµέλν ζην ζχζηεµα ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη 
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αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζµάησλ απηνχ (Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνχ - 
Δ∆∆), εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 
2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, δχν (2) εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζε εµεξνµελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
Μεξαξρία. 

 
3. Καηά ηελ πξναλαθεξφµελε εµεξνµελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε 

µφλν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνθαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά» (1ε Φάζε Γηαγσληζµνύ). Οη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ 
νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά µέζσ ησλ αξµφδησλ 
πηζηνπνηεµέλσλ ζην ζχζηεµα νξγάλσλ, ζε εµεξνµελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, µεηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ (2ε Φάζε ∆ηαγσληζµνύ). Αµέζσο 
µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά 
πµµεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 
Οµνίσο, µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνµηθή 
Πξνζθνξά», νη ζπµµεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο 
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, πξνθεηµέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηµψλ 
πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

4. Σα απνηειέζµαηα12 επηθπξψλνληαη µε απφθαζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη µε επηµέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο 
ζπµµεηέρνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 
ζχµθσλα µε ην άξζξν 360 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο 
δηαγσληζµνχο µε εθηηµψµελε αμία άλσ ησλ 60.000 επξψ δπλάµεη ησλ 
θαζνξηδνµέλσλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ 
απφ 01 Μαξηίνπ 2018 έλαξμε εθαξµνγήο ηνπ Βηβιίνπ ΗV ηνπ Ν.4412/16 (πεξί 
έλλνµεο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ) φπσο απηφ 
θαζνξίζηεθε µε ην Ν.4472/2017. 

 
5. Ιζόηηµεο πξνζθνξέο: 

 
Ηζφηηµεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο µε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηµή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ 
νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνχ (Δ∆∆) θαη παξνπζία απηψλ ησλ 
νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ εηδηθήο πξφζιεζεο ζηελ έδξα ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
6. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ,  µέζσ ησλ αξµνδίσλ πηζηνπνηεµέλσλ ζην 
χζηεµα νξγάλσλ ηεο, εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 
Δηδηθφηεξα: 

 
  

12 Ν.4412/16, άξζξν 100, παξ. 4 
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α. Γχν (2) εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, 
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δ∆∆ νη ππνθάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθά 
πµµεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπµµεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ 
πξφζβαζε γηα ελεµέξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη 
ζπµµεηέρνληεο ελεµεξψλνληαη µε ειεθηξνληθφ µήλπµα/εηδνπνίεζε, πνπ παξάγεηαη 
απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα. 

 
β. Δπηπιένλ, ε αξµφδηα  Δ∆∆ παξαιαµβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο 

θαθέινπο µε ηα ηπρφλ επηµέξνπο απαηηνχµελα ζε έληππε µνξθή δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ζχµθσλα µε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή απνζθξαγίδεη 
ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Δπηµέξνπο Έληππα 
∆ηθαηνινγεηηθά   πµµεηνρήο   -   Σερληθήο   Πξνζθνξάο»   θαη   ζηε   ζπλέρεηα   ηα 
µνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη µε ηελ έλδεημε «Δπί µέξνπο Έληππα 
Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά µνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 

 
γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 

 
δ. ηε ζπλέρεηα,  ε Δ∆∆ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπµµεηερφλησλ γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη ηελ λνµηµφηεηά ηνπο, ζχµθσλα µε ηα ηζρχνληα. 

 
ε. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή ή άιινη 

πηζηνπνηεµέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήµαηνο απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, µπνξνχλ λα 
απεπζχλνπλ αηηήµαηα, ειεθηξνληθά - µέζσ ηεο παξερφµελεο απφ ην ζχζηεµα 
εθαξµνγήο, ζηνπο ζπµµεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνµηθνχο θνξείο, γηα παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ ή ζπµπιεξψζεσλ επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη 
ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ρξήζηεο - νηθνλνµηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί 
πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ 
ζπζηήµαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχµελεο 
δηεπθξηλίζεηο - ζπµπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζµηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 
ζη Καηφπηλ, ε Δ∆∆ εηζεγείηαη/γλσµνδνηεί µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 

απνδνρήο ή αηηηνινγεµέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξµνδίσο ζηελ 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο απφθαζεο γηα ην ζηάδην 
ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 

δ. Οη ζπµµεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο Φάζεο 
θξηζνχλ απνδεθηά, ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή πγεηνλνµηθήο επηζεψξεζεο 
(επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνµεραληψλ - βηνηερληψλ). Ζ ππφςε επηηξνπή ειέγρεη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδνµέλσλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε, ζχµθσλα µε ην 
ηξαηησηηθφ Καλνληζµφ 422-10. Σα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ δίλνληαη ζηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. ∆ηεπθξηλίδεηαη φηη, νη νηθνλνµηθέο 
πξνζθνξέο φζσλ δηαγσληδνµέλσλ έρνπλ απνξξηθζεί βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ 
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ηελ πγεηνλνµηθή επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζε απηνχο. 
Λεπηνµέξεηεο φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

 
ε. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφµελα, έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ 

ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη 
ειεθηξνληθά ζην χζηεµα, ζην ρψξν ησλ ζπλεµµέλσλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζµνχ 
θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο) µε ρξήζε ηνπ 
πζηήµαηνο, απνζηέιιεηαη µε µέξηµλα ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ζηνπο ζπµµεηέρνληεο γηα 
ελεµέξσζε. 

 
ζ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά 

ζπµµεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά) απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην 
θαη µεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ 
εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, 
νξίδεηαη ε εµεξνµελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ 
πξνζθνξψλ. ηνπο ζπµµεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην 
πξνεγνχµελν ζηάδην, µε µέξηµλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, 
πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο µε ρξήζε ηνπ ζπζηήµαηνο, 
ελεµέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εµεξνµελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
η. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εµεξνµελία θαη ψξα, ε αξµφδηα 

επηηξνπή    πξνβαίλεη    ζηελ    ειεθηξνληθή    απνζθξάγηζε    ησλ    ππνθαθέισλ 
«Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά» (2ε Φάζε) θαη νη ζπµµεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ 
πξφζβαζε γηα ελεµέξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη 
ζπµµεηέρνληεο ελεµεξψλνληαη µε ειεθηξνληθφ µήλπµα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη 
απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα. 

 
ηα. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 

ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Δπί µέξνπο Έληππα Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο» 
γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχµελν ζηάδην. Σα 
πεξηερφµελα απηψλ µνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνµηθέο 
πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 

 
ηβ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή ησλ νηθνλνµηθψλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη µε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη/γλσµνδνηεί µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επί ηεο απνδνρήο ή µε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο 
απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξµνδίσο ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο 
απφθαζεο. 

 
ηγ. ηε ζπλέρεηα, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφµελα ηελ 

απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη 
ειεθηξνληθά ζην χζηεµα ζην ρψξν ησλ ζπλεµµέλσλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζµνχ 
θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο) µε ρξήζε ηνπ 
πζηήµαηνο, απνζηέιιεηαη µε µέξηµλα ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζηνπο ζπµµεηέρνληεο, γηα 
ελεµέξσζε. 
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ηδ. Μεηά ηελ σο άλσ ελεµέξσζε ησλ ζπµµεηερφλησλ, επί ηεο 
εθδνζείζαο απφθαζεο ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ γηα ην αλσηέξσ ζηάδην, ν πξνζθέξσλ, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζµίαο ε νπνία ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, 
νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ πζηήµαηνο, ζε µνξθή αξρείνπ 
pdf θαη ζε θάθειν µε ζήµαλζε «∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξν 12 ηνπ παξφληνο Παξαξηήµαηνο. Όηαλ εθδίδνληαη απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ απαηηνχµελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο 
ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Σα ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνµίδνληαη θαηά πεξίπησζε  απφ  ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο 
ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε 
µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
ηε. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο» (3ε Φάζε) ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπµµεηερφλησλ πνπ 
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ 
απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ αξµφδηα Δ∆∆, εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη  δηαδηθαζηψλ. 
ηνπο ζπµµεηέρνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο νηθνλνµηθά πξνζθνξέο, µε 
µέξηµλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ 
ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο µε ρξήζε ηνπ ζπζηήµαηνο, ελεµέξσζε γηα ηελ 
θαζνξηζζείζα εµεξνµελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδεηρζέληα µεηνδφηε. 

 
ηζη. Αµέζσο µεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη 

ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν 
ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

 
ηδ.  Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφµελα απνζθξάγηζε ηνπ 

αλσηέξσ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα 
ηελ πιεξφηεηα θαη λνµηµφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη µε μερσξηζηή 
εηζεγεηηθή έθζεζε, γλσµνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, επί ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
ηε. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζµνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ ΥVΗ Μ/Κ 

ΜΠ γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
 

ηζ.   ε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλαµίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗ∆Η, 
ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύµαηνο, νθεηιφµελνπ ζε γεγνλφηα µε δπλάµελα λα 
πξνβιεθζνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνµίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζµνχ, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα πξνρσξήζεη ζε µεηάζεζε θάζε 
δεµνζηεπµέλεο πξάμεο ηεο, θαηαξράο γηα δηάζηεµα επηά (7) εµεξνινγηαθψλ 
εµεξψλ θαη ζε ππέξβαζε ηνπ ππφςε θσιχµαηνο, µε  λεφηεξε απφθαζε, 
αλεξηεµέλε ζην ΔΖ∆Ζ. 

 
7. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα 

ηε ιήςε  απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζµνχ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα : 
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α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, µεηά απφ πξνεγνχµελε 
γλσµνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. 

 
β.  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίµεζεο ή είλαη 

ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, µεηά απφ πξνεγνχµελε γλσµνδφηεζε 
ηεο επηηξνπήο. 

 
γ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπµµεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν µέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζµίαο άζθεζεο ελδίθσλ µέζσλ θαη’ 
απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν µέζν. 

 
δ. Οη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ, µε µέξηµλα ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ 

ελεµεξψλνληαη µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο µε ρξήζε ηνπ πζηήµαηνο, γηα ηελ 
έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. 
Ζ εηδνπνίεζε απηή πξαγµαηνπνηείηαη µεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο θαζψο θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζµνχ, ζην χζηεµα. Καηά ηελ εµεξνµελία ηεο ππφςε 
εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπµµεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ 
πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εµεξνµελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεµείν απφ ην νπνίν 
ππνινγίδεηαη ε λφµηµε πξνζεζµία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ έλδηθσλ µέζσλ. 

 
ε. Σν απνηέιεζµα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ζα 

γλσζηνπνηεζεί ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ πζηήµαηνο ζε φινπο ηνπο ζπµµεηέρνληεο 
πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν 10ν 
Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 

 
1. Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο13 γίλεηαη µε απφθαζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, 

χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ 4νπ Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ. 

 
2. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνµεζεπηή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ζε θάζε µία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 

α. Με ζχληαμε ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα θαη θαηά είδνο θαθέινπ, 
ζηα άξζξα 94 έσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 

 
β. Έιιεηςε δηθαηψµαηνο ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην 

άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 
 

γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο 
πµµεηνρήο). 

 
 

  

13 Ν.4412/16, Άξζξν 91 
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δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεµέλεο ηεθµεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ 
πξνυπνζέζεσλ ζπµµεηνρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο (Κξηηήξηα Δπηινγήο – 
Λφγνη Απνθιεηζµνχ) 

 
ε. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 

νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα ∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 

ζη.  Υξφλν ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο µηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχµελν. 
 

δ. Τπνβνιή νηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ  ειεθηξνληθψλ 
θαθέισλ ππνβιεζέλησλ «∆ηθαηνινγεηηθψλ πµµεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

 
ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίµεζεο, ππφ αίξεζε 

ή/θαη δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή ή ζέηεη φξν 
αλαπξνζαξµνγήο ηηµψλ. 

 
ζ. Πξνζθνξά πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ζε έληππε µνξθή θαη γηα ηελ 

νπνία δελ έρεη πξαγµαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο  ζην 
ζχζηεµα. 

 
η.  Τπνβνιή ζε έληππε µνξθή ζηνηρείσλ µεηά ηελ θαζνξηδφµελε απφ 

ηελ δηαθήξπμε πξνζεζµία. 
 

ηα. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 
∆ηαθήξπμεο. 

 
ηβ. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη  λα 

ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 

ηγ. Κάζε αλαθξίβεηα  δηθαηνινγεηηθψλ  ή/θαη  δήισζε  ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή/θαη δεδνµέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηά ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί µεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη 
ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 

Άξζξν 11ν 

Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο ύµβαζεο14 

 

1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη µόλν βάζεη ηηµήο, ζε θάζε 
είδνο μερσξηζηά. 

 
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιαµβάλνληαη ππφςε ηα 

αλαθεξφµελα ζην Ν.4412/16, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξ. Τπεξεζίαο θαη νη 
φξνη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνµεζεπηή µε ηελ ραµειφηεξε 
πξνζθεξφµελε ηηµή, γίλεηαη ηειηθά, εθ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, µε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

  

14 Ν.4412/16, άξζξν 86, παξ. 10 
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Άξζξν 12ν 

Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδόηε15 (3ε Φάζε ∆ηαγσληζµνύ) 

 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο θαη µε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν ηνλ/ηνπο πξνζθέξνληα/εο, ζηνλ/νπο 
νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 
ππνβάιιεη ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, ζε µνξθή αξρείνπ pdf θαη  ζε 
θάθειν µε ζήµαλζε «∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνµίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ 
εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή 
αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, σο απνδεηθηηθά γηα ηε µε ζπλδξνµή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζµνχ ησλ Άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/17 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ 
θαζνξηζζέλησλ µε ηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε θξηηεξίσλ θαη  πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 
α. Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήµαηα: 

 
(1) πµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ. 
 

(2) ∆σξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνµηθνχ θνξέα. 

 
(3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά 

µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 

 
(4) Σξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε 

ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 

 
(5) Ννµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, 

 
(6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
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(7) ρεηηθά µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνµηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγειµαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

(8) Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ελψπην  
ζπκβνιαηνγξάθνπ πεξί ηεο κε ππνβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο. 

 
β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεµεξφηεηαο. 

 
γ.  Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχµελνπο µε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη µφλν ηνπο 
εξγαδφµελνπο µε ζρέζε εμαξηεµέλεο εξγαζίαο. 

 
δ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε  ηεο 

επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ 
Δµπνξηθνχ/Βηνµεραληθνχ Δπηµειεηεξίνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχµθσλα µε ηα 
θαζνξηδφµελα ζην Ν.3419/2005, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 
ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζµνχ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηελ εµέξα 
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 φλνµα ηνπ θπζηθνχ ή λνµηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ ζπµµεηέρεη ζην δηαγσληζµφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο 
(θσηναληίγξαθα απφ επίζεµε θξαηηθή αξρή), φπσο παξαθάησ: 

 
(1) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχµθσλα µε 

ηα πξνβιεπφµελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β΄/31- 
08-2006) θαζψο επίζεο θαη θσδηθνχο αξηζµνχο έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (ζηελ 
έθηαζε θαη ζην είδνο ησλ πξνζθεξφµελσλ πξντφλησλ). 

 
(2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 

ζχµθσλα µε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ή φπσο απηή εθδφζεθε 
µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 

 
(3) Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

απαηηεί παξαπάλσ απφ µία άδεηεο, πξνζθνµίδνληαη φιεο, φπσο γηα παξάδεηγµα 
εηδηθή άδεηα ρεηξηζµνχ ηξνθίµσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ζχµθσλα µε ην Π∆ 79/2007 
(ΦΔΚ Α 95/31 Ματ 07). 

 
ζη. Άδεηα δηάζεζεο ιπµάησλ ή απαιιαθηηθφ, φπσο απηή έρεη 

ελζσµαησζεί ζηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ή ζηα Πξφηππα 
Πεξηβαιινληνινγηθψλ ∆εζµεχζεσλ (ΠΠ∆), εθδηδφµελε απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξµφδηεο ππεξεζίεο αλαιφγσο ηεο 
θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία - βηνµεραλία, 
θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπµάησλ ηεο ή βεβαίσζε 
απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο γηα ηε ζπµµφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζρεηηθήο λνµνζεζίαο αλαθνξηθά µε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ ιπµάησλ 
ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφµηζε 
βεβαίσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξµφδηεο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο (∆ απηψλ). 
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δ. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξµνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, 
πνπ λα είλαη δηαπηζηεπµέλνο απφ ην ΔΤ∆ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο µέινο ηεο 
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε ∆ηαπίζηεπζε θαη µάιηζηα, µέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πµθσλίαο Αµνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξµνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ 
νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα µε ην είδνο θαη ηε δπλαµηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 
ε. Δθδνζέληα απφ ηελ αξµφδηα Τγεηνλνµηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσµέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ νρήµαηνο ή ησλ 
νρεµάησλ µεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε µεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ θαη έρνπλ δεισζεί ζην ΣΔΤ∆, ζπλνδεπφµελα απφ ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε 
Καηαιιειφηεηαο, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεµάησλ 
γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

 
ζ. Σα έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζζήθε 

«4/Α» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 

2. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ,  δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δεηήζεη επηπιένλ 
δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ παξφληνο. 

 
3. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη 

µε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δ∆∆ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηε ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζµαηα ηνπ 
ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη µε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο. 

 
4. Όζνη  ππέβαιαλ  παξαδεθηέο  πξνζθνξέο  ιαµβάλνπλ  γλψζε  ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 

Άξζξν 13ν 

Υξόλνο πλδξνµήο Όξσλ πµµεηνρήο - Οςηγελείο µεηαβνιέο 16 

 

1. Σν δηθαίσµα ζπµµεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο 
φπσο νξίζηεθαλ ζηνπο παξφληεο φξνπο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16. 

 
2. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο 

γηα νιφθιεξε ή µεγαιχηεξε ή µηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο 
εμήο: 

 
α. 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο µεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή 50% ζηελ 

πεξίπησζε µηθξφηεξεο πνζφηεηαο (αθοπά διαγωνιζµούρ πποϋπολογιζθείζαρ 
αξίαρ από 100.001 εςπώ και άνω πεπιλαµβανοµένος Φ.Π.Α.) 

 
β. Πνζφηεηα µηθξφηεξε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχµελε απνδνρή απφ ηνλ πξνµεζεπηή/πξνµεζεπηή. 
 

3. Αλ επέιζνπλ µεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχµθσλα µε άξζξν 5 ηεο παξνχζαο17,  
16 Ν.4412/16, άξζξν 104 
17 Ν.4412/16, άξζξν 79 
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νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ µεηά ηελ δήισζε 
θαη µέρξη ηελ εµέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφµηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
ελεµεξψζνπλ αµειιεηί ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν µέρξη ηελ εµέξα 
ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ 
εγγξάθσλ18 λνµηµνπνίεζεο 

 
4. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεµέξσζεο ηεο ΥVΗ Μ/Κ 

ΜΠ γηα νςηγελείο µεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ 
πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ ∆εµνζίνπ ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνµηζζεί, ζχµθσλα µε 
ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16, θαη εθαξµφδνληαη θαηά 
ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνµηζζεί, ζχµθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
Ν.4412/16 

 

5. Λνηπά θαηά ηα ηζρχνληα ζηελ θείµελε λνµνζεζία19. 

Άξζξν 14ν 

Καηαθύξσζε – Αλάζεζε ύµβαζεο20 

 

1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζµίεο 
γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο, ζχµθσλα µε ην Βηβιίνπ IV 
Ν.4412/2016(∆ηθαίσµα άζθεζεο πξνζθπγήο), δπλάµεη ηνπ Ν.4472/2017 µε ηνλ 
νπνίν θαζνξίζηεθε, µεηαμχ άιισλ, ε 01 Μαξηίνπ 2018 σο εµέξα έλαξμεο 
εθαξµνγήο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν.4412/16. 

 
2. ηνλ πξνµεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 

πξνµήζεηαο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηά ηα θαζνξηδφµελα ζην άξζξν 
105 ηνπ Ν.4412/16, πνπ πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
α. Σα πξνο πξνµήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηµέο. 

 
β. Σε ζπµθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο µε ηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο θαζψο θαη µε ην ζρέδην ζχµβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξνθήξπμε. 

γ. Σελ πξνζεζµία ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο. 
 

3. Πξηλ ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα θνηλνπνηήζεη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδί µε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηόο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, µε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο µε ηειενµνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

 
4. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 10 εµεξώλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε 

(πποθεζµία άζκηζηρ πποδικαζηικήρ πποζθςγήρ, ζύµθωνα µε ηο Βηβιίνπ IV ηος 
Ν.4412/2016), ζα ζηαιεί αξµνδίσο ε αλαθνίλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνλ 
πξνµεζεπηή. 

  
18 Ν.4412/16, άξζξν 80 Όπσο Πξνζζήθε «5/Α» ηνπ παξφληνο 
19 Ν.4412/16, άξζξν 104 
20 Ν.4412/16, άξζξν 105 
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5. Ο ηειεπηαίνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήµαηνο πνπ νξίδεηαη  ζηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχµβαζεο, πξνζθνµίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφµελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο. 

 
6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 

πξνµεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχµβαζε µέζα ζηελ πξνζεζµία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη, ζχµθσλα 
µε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 15ν 

Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο21 
 

1. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ µε εηδηθά αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηεο, µεηά απφ 
γλψµε ηνπ 4νπ Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ/Σµήµα ΗΗ, µαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεµφζηαο ζχµβαζεο: 

 
α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ  ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζµνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπµµεηερφλησλ, ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ή 

 
β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

(πξνζσξηλνχο πξνµεζεπηέο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο. 
 

2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα µε εηδηθψο αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, µεηά απφ γλψµε 
ηνπ 4νπ Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ/Σµήµα ΗΗ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

 
β. Αλ νη νηθνλνµηθέο θαη ηερληθέο παξάµεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπµβαηηθνχ 
αληηθεηµέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείµελν, 

 
 

ζχµβαζεο 
γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

 

δ. Αλ  ε  επηιεγείζα  πξνζθνξά  θξηζεί  σο  µε  ζπµθέξνπζα  απφ 
νηθνλνµηθή άπνςε. 

 
ε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 
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ζη.  Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεµφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ 4νπ 

Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ/Σµήµα ΗΗ, λα αθπξψζεη µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 
αλαµνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο 
απφ ην ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε. 

 
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο ή, αλ νη 
ιφγνη απηνί ζπλδένληαη µε ηµήµα ηεο ζχµβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηµήµα, εθφζνλ 
επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 

 
5. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσµα, µεηά απφ γλψµε ηνπ 

αξµνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια µε ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, µε 
ηξνπνπνίεζε ή µε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία µε 
δηαπξαγµάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

 

Άξζξν 16ν 
Καηάξηηζε πµβάζεσλ 

 

1. Σν θείµελν ησλ ζπµβάζεσλ (πξνζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε σο Παξάξηεµα «Γ». 

 
2. Μεηά  ηελ  έθδνζε  θαηαθπξσηηθήο  απφθαζεο  θαη  µε  ηελ  επηθχιαμε 

φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχµελα άξζξα, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπµβαιιφµελα 
µέξε ζχµβαζε ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία πεξί 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 

 

Άξζξν 17ν 

Δγγπήζεηο22 

 

1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε - µέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - µέξε ηεο ∆ θαη 
έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξαµµάηην ηνπ 
Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ µε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε µε γξαµµάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ   ζην   Σαµείν   Παξαθαηαζεθψλ   θαη   ∆αλείσλ,   ηα   ηνθνµεξίδηα   ή 
µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά ηε ιήμε 
ηνπο ππέξ νηθνλνµηθνχ θνξέα. 

 
2. Δγγύεζε πµµεηνρήο 
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α. Ο ζπµµεηέρσλ ππνςήθηνο πξνµεζεπηήο ησλ πξντφλησλ είλαη 
ππoρξεσµέvoο ζην θάθειν ησλ «∆ηθαηνινγεηηθψλ πµµεηνρήο» vα θαηαζέζεη 
εγγχεζε ζπµµεηνρήο ίζε µε 3.980,00 €. 

 
β. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 

ζπµµεηνρήο πεξηιαµβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 

γ. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο23 πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ  γηα 
ηξηάληα (30) εµέξεο µεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη 150 
εµέξεο απφ ηελ επφµελε ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ µπνξεί, 
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ 
ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο. 

 
δ. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ, 
δελ πξνζθνµίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφµελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο. 

 
ε. Ζ έλζηαζε ηνπ πξνµεζεπηή θαηά ηεο απφθαζεο δελ αλαζηέιιεη 

ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 
 

ζη. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνµεζεπηή µε ηελ 
πξνζθφµηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 
δ. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη  ζηνπο  ινηπνχο 

πξνζθέξνληεο µεηά ηελ: 
 

(1) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζµίαο άζθεζεο έλζηαζεο ή ηελ 
έθδνζε απφθαζεο επί έλζηαζεο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

 
(2) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζµίαο άζθεζεο δηνηθεηηθήο 

πξνζθπγήο επί επηβιεζείζαο θπξψζεσο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηήο. 
 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο. 

 

α.  Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο24  ηεο ζχµβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά 
θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξµνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, θαη ν 
Πξνµεζεπηήο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν µε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 
επί ηεο ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη 9.950,00 € . 

 
   β. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη µεγαιχηεξνο 

θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ µήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπµβαηηθφ ρξφλν ηεο 
πξνµήζεηαο, ζπλππνινγίδνληαο ζηνλ ππφςε ρξφλν θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 
εμάµελεο παξάηαζεο. 

  

23 πληάζζεηαη ζχµθσλα µε ην ππφδεηγµα ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 
12 / 2015 ηεο Δ.Α.Α.∆Ζ.Τ. 
24 πληάζζεηαη ζχµθσλα µε ην ππφδεηγµα ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 
12 / 2015 ηεο Δ.Α.Α.∆Ζ.Τ. 
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γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνµεζεπηή µεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ µεηαμχ ησλ 
ζπµβαιινµέλσλ. 

 
4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 

ηνπο, ην νθεηιφµελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήµνπ. 

 
5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχµβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 

Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ν Πξνµεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπµπιεξσµαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο  νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 

 
6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιαµβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 
 

α. Σελ εµεξνµελία έθδνζεο. 

β. Σνλ εθδφηε. 

γ. Σελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη.  

δ. Σνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
 

ζη. Σελ πιήξε επσλπµία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε  ηνπ 
νηθνλνµηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

 
δ. Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη: 

 
(1) Ζ  εγγχεζε  παξέρεηαη  αλέθθιεηα  θαη  αλεπηθχιαθηα,  ν  δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη 
 

(2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήµνπ. 

 
ε. Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ  εµεξνµελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ 
 

ζ. Σελ εµεξνµελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 
η.  Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηά-

βάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή µεξηθά εληφο πέληε (5) εµεξψλ µεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 
ηα.  ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβν-

ιήο, ηνλ αξηζµφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο. 
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7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπµπιεξσµέλεο ζχµθσλα µε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν θαη ζπµπιεξσµαηηθψο µε ηα 
ζπλεµµέλα ππνδείγµαηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ (Πξνζζήθεο «1» θαη «2»). 

 
8. ∆ηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 

ηππνπνηεµέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα, ή ρσξίο λα πεξηιαµβάλεη ηα 
αλαθεξφµελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 
απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφµελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ην λφµν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
9. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ επηθνηλσλεί µε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηνπο. 

 

Άξζξν 18ν 

Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνµεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο25 

 

1. Ο Πξνµεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχµβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνµα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσµα 
πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, µε απφθαζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, χζηεξα απφ ηελ θιήζε 
ηνπ γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη µεηά απφ ηελ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ 
νξγάλνπ.  

2. Αλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνµεζεπηή µεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο, θαη µέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, µε 
αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
3. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 
α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφµελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηµεµαηηθψλ/ελδηαµέζσλ πξνζεζµηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζµίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζµα. 

 
β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζµα. 

 

    γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηµεµαηηθψλ πξνζεζµηψλ 
είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφµελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζχµβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 
ηµεµαηηθέο πξνζεζµίεο εθηειεζηνχλ µέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο 
εγθεθξηµέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 
ζχµβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
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4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπµςεθίδεηαη απφ/µε ηελ 

αµνηβή ηνπ πξνµεζεπηή. 
 

5. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ην 
δηθαίσµα λα θεξχμεη ηνλ πξνµεζεπηή έθπησην. 

 
6. Οη θαηαζηάζεηο (µε εμαηξνπµέλσλ ινηπψλ ζχµθσλα µε ηελ θείµελε 

λνµνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 
α. Δπαλαιαµβαλφµελεο άξλεζεο εθηέιεζεο πξνµήζεηαο ρσξίο 

πξνεγνχµελε έγθξηζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 
 

β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνµήζεηα εηδψλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη   ζηηο   ηερληθέο   πξνδηαγξαθέο   θαηφπηλ   µαθξνζθνπηθήο   ή 
µηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 

 
γ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφµελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 

ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, µεηαθνξά θαη παξάδνζε 
ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ. 

 
δ. Με ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνµεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 

νπνία θαηαδεηθλχεη µε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνµήζεηαο. 

 
ε. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεµαζίαο, πνπ 

ζέηνπλ ζε άµεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεµεξσζεί λα επηιχζεη 
εληφο ζπγθεθξηµέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο. 

 
ζη. Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ ∆ηαθίλεζεο θαη Δµπνξίαο Πξντφλησλ, 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο νξηδνµέλσλ ζηνπο Δηδηθνχο 
Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 
7. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεµαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 

επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεµφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείµελεο Ννµνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε ελεµέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 

 
8. Ο Πξνµεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 

αλάζεζε ή απφ ηελ ζχµβαζε, εθφζνλ: 
 

α. Ζ ζχµβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ µε 
επζχλε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
 

9. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιαµβάλεηαη 
ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζµαηα 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηνπ 216 ΚΗΥΝΔ .
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10. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηµν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα µέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 

 
11. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ  πξνµεζεπηή µε ηηο επηβιεζείζεο 

θπξψζεηο, απηφο µπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 
απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχµθσλα µε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή µε άιιε, 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
12. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία, ν 

Πξνµεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεµία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ απφ ηελ µε ή ηελ πιεµµειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο θαη ε 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ επηθπιάζζεηαη ησλ λφµηµσλ δηθαησµάησλ ηεο γηα µειινληηθέο 
ελέξγεηεο. 

 
13. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχµβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνµεζεπηή, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ 4νπ Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ θαη απφθαζεο ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, 
νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 
α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 

 
β. ∆εχηεξε θνξά, πξφζηηµν 2.000 επξψ. 

 
γ. Γηα επφµελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ θξίζε 

ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θαη µε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνµέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 

(1) Θα  επηβάιιεηαη  πξφζηηµν  µε  πξνζαχμεζε  ηνπ  αµέζσο 
πξνεγνχµελνπ πξνζηίµνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
(2) Κήξπμε ηνπ πξνµεζεπηή, σο έθπησηνπ. 

 
14. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνµεζεπηήο παξαιείςεη λα θέξεη νξηζµέλα απφ 

εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε µηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο πξνζδηνξίδνληαη 
ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ) ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ (ρσξίο λα 
ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο»), ηφηε ε Τπεξεζία δχλαηαη λα ηα αγνξάζεη ή 
αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εµπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη µέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφµελα 
είδε θαη ν Πξνµεζεπηήο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζµία, 
παξαηηνχµελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσµα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο 
πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εµπνξίνπ, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, 
βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ µεηά απφ έθδνζε 
ζρεηηθήο απφθαζεο ζχµθσλα µε ηα ηζρχνληα. 

 
15. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σαµείνπ 

ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφµελα ζηελ θείµελε λνµνζεζία. 
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Άξζξν 19ν 
Έλλνµε Πξνζηαζία 

 

1. Καηά  πξάμεσλ  πνπ  ιαµβάλνπλ  ρώξα  πξηλ  ηε  ζύλαςε  ηεο 
ζύµβαζεο: 

 
α. Κάζε ελδηαθεξφµελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπµθέξνλ λα  ηνπ 

αλαηεζεί ζπγθεθξηµέλε ζχµβαζε ηνπ Ν.4412/16 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη 
λα ππνζηεί δεµηά απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά 
παξάβαζε ηεο λνµνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνµνζεζίαο δχλαηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά 
ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχµθσλα µε ηα 
δηαιαµβαλφµελα ζην Βηβιίν IV ηνπ Ν.4412/16 (έλαξμε ηζρχνο Βηβιίνπ IV ε 01 
Μαξηίνπ 18 ζχµθσλα µε ην Άξζξν 87 ηνπ Ν.4478/17). 

 
β. Καηά ηα νξηδφµελα ζηα Άξζξα 360 έσο 363 ηνπ Ν.4412/16: 

 
(1) Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεµάησλ ηνπ Σίηινπ 3 ηνπ ίδηνπ 
λφµνπ. 

 
 
είλαη: 

(2) Ζ πξνζεζµία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

 

(α) ∆έθα (10) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν νηθνλνµηθφ θνξέα εάλ ε πξάμε 
θνηλνπνηήζεθε µε ειεθηξνληθά µέζα ή ηειενµνηνηππία. 

 
(β) ∆εθαπέληε (15) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν νηθνλνµηθφ θνξέα εάλ 
ρξεζηµνπνηήζεθαλ άιια µέζα επηθνηλσλίαο, άιισο, 

 
(γ) ∆έθα (10) εµέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγµαηηθή ή 

ηεθµαηξφµελε γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπµθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφµελνπ 
νηθνλνµηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε 
πιήξεο γλψζε απηήο ηεθµαίξεηαη µεηά ηελ πάξνδν 15 εµεξψλ απφ ηελ 
δεµνζίεπζε ζην ΚΖΜ∆Ζ. 

 
(3) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζµία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 15 εµέξεο απφ ηελ επφµελε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφµελεο παξάιεηςεο. 

 
(4) Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ 

ΑΔΠΠ θαη πεξηέρεη ηηο λνµηθέο θαη πξαγµαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 
αίηεµά ηεο. 

 
(5) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ . 
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Ν.4412/16. 
γ. Καηά  ηα  ινηπά  ηζρχνπλ  ηα  αλαθεξφµελα  ζην  Βηβιίν  IV  ηνπ 

 

2. ∆ηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπµβάζεσλ26: 

 
Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο µπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ 

ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάµεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνµηµφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 
ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, µέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζµία ηξηάληα (30) εµεξψλ, απφ ηελ 
εµεξνµελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 
– Πξνζθπγψλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή 
µε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

Άξζξν 20ν 
Τπνρξεώζεηο Πξνµεζεπηή 

 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεµφζησλ ζπµβάζεσλ, νη νηθνλνµηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζµνχληαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία27. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξµνδηφηεηάο ηνπο. 

 
2. Ο Πξνµεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά µφλνο ππεχζπλνο 

γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή 
ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε µε ηελ πξνµήζεηα. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεµίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη µφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 
3. Ο Πξνµεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί µε επηµέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 

εµπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα µπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζµα 
αληίζεην µε ην ζπµθέξνλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
4. Ο Πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιαµβάλεη θάζε πξφζθνξν µέηξν 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεµηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεµηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγµάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεξηνρψλ πνπ ζα ελεξγήζεη, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεµηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη 
θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο, εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησµα ηνπ εμνπιηζµνχ ηνπ. 

 
5. Ο Πξνµεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 

χµβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεµηψζεη ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, γηα θάζε ζεηηθή θαη 
απνζεηηθή δεµία πνπ πξνθάιεζε µε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη 
αλ πξνέξρεηαη.  
26 Ν.4412/16, άξζξν 205 
27 Ν.4412/16, Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α' 



Α-34  

./.  

 

 

6. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεµα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο. Ζ ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεµίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε αµνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνµεζεπηή ή 
ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο θαµία έλλνµε ζρέζε δελ δεµηνπξγείηαη 
µεηαμχ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνµεζεπηή πνπ αζρνιείηαη µε 
ηελ πξνµήζεηα. 

 
7. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνµεζεπηήο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 

πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ 
απφ ηε ∆ηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο.Σπρφλ πθηζηάµελεο µεηαμχ ηνπο 
ζπµθσλίεο πεξί θαηαλνµήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ µφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο 
ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θαµία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνµήζεηαο. 

 
8. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο δελ µπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο µέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χµβαζεο, 
ηφηε εάλ νη ζπµβαηηθνί φξνη µπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνµείλαληα 
Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χµβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη 
θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνµα απνηειέζµαηά ηεο µε ηελ ίδηα ηηµή θαη φξνπο. Ζ 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπµβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνµείλαληα Μέιε ζα 
εμεηαζζεί απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνµείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ 
ηνπο φξνπο ηεο χµβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε µε 
πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί 
απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
9. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ µειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
πξνµεζεπηή, ε χµβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χµβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνµείλαληα µέιε ηνπ πξνµεζεπηή, µφλν 
εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή µε ησλ φξσλ ηεο χµβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ΥVΗ Μ/Κ 
ΜΠ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χµβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
εμαγνξάο, µεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ µειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ πξνµεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο πξνµήζεηαο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα 
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ µέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο 
χµβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνµεζεπηή, φηαλ απηφο 
απνηειείηαη απφ  µία  εηαηξεία, ή  ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ  ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχµβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εµέξα επέιεπζεο ησλ 
αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ∆εµνζίνπ φιεο νη 
Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο. 

 
10. Ο Πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο λα ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη  απφ  ηνλ  Ν.3310/05  φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη  ηζρχεη  µε  ηνλ   Ν. 
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3414/05 (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ»). 

 

Άξζξν 21ν 
Αιιαγή ηνηρείσλ Πξνµεζεπηώλ 

 

1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνµεζεπηή µε 
ζπλεξγαδφµελνπο πξνµεζεπηέο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνθνξά ηνπ ζα 
πξέπεη ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ λα ελεµεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηµσλ 
εµεξψλ. 

 
2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνµεζεπηή µε λέν πξνµεζεπηή, ν 

πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεµεξψζεη ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ πέληε (5) εξγάζηµεο  εµέξεο 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνµήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πξνµεζεπηή. 

 
3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφµελνπ πξνµεζεπηή, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε πξνµήζεηα θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε 
θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ Σξνθίµσλ. 

 

Άξζξν 22ν 
Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

 

1. Ο Τγεηνλνµηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνµεζεπηή, ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα 
νξηδφµελα ζηελ Οδεγία ΔΔ 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάµελε λνµνζεζία, νπνηεδήπνηε 
θαηά θξίζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ ∆ηαγσληζµνχ θαη ζχµθσλα µε ηνλ εθάζηνηε 
ηζρχνληα θαλνληζµφ πεξί ειέγρσλ ηνπ αληηθείµελνπ ηεο παξνχζαο. 

 
2. Δηδηθά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο πεξί 

απνδνρήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
εµεξνµελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ, ην αξµφδην πξνζσπηθφ 
µε δηαηαγή ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πγεηνλνµηθνχ ειέγρνπ 
ηνπ ππνςήθηνπ πξνµεζεπηή. 

 
3. Ο Τγεηνλνµηθφο Έιεγρνο ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηα απνηειέζµαηα ζα αμηνινγνχληαη µαδί µε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ «δηθαηνινγεηηθψλ» γηα ηελ εηζήγεζε πεξί 
θαηαθχξσζεο. 

 
4. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί ζα απαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά 

απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Αμησµαηηθφ Τγεηνλνµηθνχ. 

 

Άξζξν 23ν 
Αλσηέξα Βία 

 

1. ∆ελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνµεζεπηή, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 

α. Τπαηηηφηεηα ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 
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β. Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλαµία 
πξνµήζεηαο µέζα ζην ζπµβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη 
ηνλ πξνµεζεπηή. 

2. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

α. Γεληθή  ή  µεξηθή  απεξγία  πνπ  ζπλεπάγεηαη  ηε  δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήµαηνο ηνπ πξνµεζεπηή. 
 

β.   Γεληθή ή µεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεµα ή ζηα θαηαζηήµαηα ηνπ 
πξνµεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 
γ. Πιεµµχξα. 

δ. εηζµφο. 

ε. Πφιεµνο / Σξνµνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 

ζη.   ∆ηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο ή βιάβε ησλ 
µεραλεµάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξµφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 
δ. Δµπνξηθφο απνθιεηζµφο µεηαθνξψλ (∆ηεζλνχο ∆ηθηχνπ). 

ε. Δµπνξηθφο απνθιεηζµφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

3. Ο Πξνµεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, µέζα ζε 
είθνζη (20) εµέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνµίζεη ζηελ XXIV TΘΣ ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην  ησλ θηλδχλσλ ηεο 

επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνµεζεπηή θαη µπνξεί λα επεξεάζνπλ 
δπζµελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ 
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

Άξζξν 24ν 

Τπεξγνιαβίεο28 

 

1. Ωο ππεξγνιαβία νξίδεηαη ε εμ επαρζνχο αηηίαο ζχµβαζε µίζζσζεο 
έξγνπ, δηα ηεο νπνίαο ν Πξνµεζεπηήο ζχµβαζεο αλαιαµβάλεη λνµηθέο δεζµεχζεηο 
έλαληη άιισλ λνµηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, µε ζπλδεφµελσλ µε ηνλ εξγνδφηε 
µε λνµηθφ δεζµφ θαη µε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε µέξνπο ηεο ζχµβαζεο. Ο 
Πξνµεζεπηήο παξαµέλεη µφλνο ππεχζπλνο γηα ην εθηεινχµελν απφ ηνλ 
ππεξγνιάβν µέξνο. Ζ ζπµβαηηθή ζρέζε µεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη εξγνιάβνπ 
δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 681 επνµ. Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 
2. Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θχξην πξνµεζεπηή δεµφζηαο 

ζχµβαζεο, θαζψο ν ππεξγνιάβνο αλαιαµβάλεη λα πινπνηήζεη - εθηειέζεη µέξνο 

  
28 Ν4412/16, Άξζξν 131 
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ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχµβαζεο, ελψ ν πξνµεζεπηήο αλαιαµβάλεη λα 
παξάζρεη – δηαζέζεη ζπγθεθξηµέλα αγαζά ζην ελ ιφγσ πιαίζην. 

 
3. Ο Πξνµεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσµα, ρσξίο πξνεγνχµελε γξαπηή 

έγθξηζε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, λα αλαζέηεη νπνηνδήπνηε µέξνο ή ζχλνιν ηεο 
πξνµήζεηαο ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη "εγθεθξηµέλνο" µε ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 10/03-09-2015 ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΑΑ∆ΖΤ), µεηά απφ έγθξηζε ηεο ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 
α. Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνµήζεηαο πνπ αλαιαµβάλεη αλά θαηεγνξία πξνµεζεηψλ, αληίζηνηρε µε ην πνζφ 
ηεο ζχµβαζεο Τπεξγνιαβίαο θαη 

 
β. Ο Πξνµεζεπηήο, πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππεξγνιάβνπ 

ζην έξγν έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ηε ζχµβαζε ππεξγνιαβίαο. 
 

5. Ο Πξνµεζεπηήο πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνµήληα 
ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ζχµβαζεο ηνπ µε ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε 
φιεο νη ζπµβάζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί. 

 
6. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχµβαζεο, απνδεδεηγµέλεο 

δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνµεζεπηή µε ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο, πνπ 
έρεη ζπµπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν Πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε άµεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θαη ε ζχµβαζε ζα 
ζπλερίδεηαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή ή απφ λέν ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν 
ζπλεπηθνπξνχµελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο/ππεξγνιάβνπο µε ζθνπφ ηελ 
πιήξε πινπνίεζή ηεο, µεηά απφ πξνεγνχµελε ζχµθσλε γλψµε ηεο ΥVΗ Μ/Κ 
ΜΠ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηµέλνπ λα δνζεί ε 
ζχµθσλε γλψµε ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν Πξνµεζεπηήο φηη 
ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη 
πξνυπνζέζεηο µε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

 
7. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16 

απφ ππεξγνιάβνπο ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηηο αξµφδηεο 
εζληθέο αξρέο. 

 
8. Πξνθεηµέλνπ λα µελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ µπνξεί, ζχµθσλα µε ηα άξζξα 79 έσο 
81 ηνπ Ν.4412/16, λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνµή ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζχµθσλα µε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ: 

 
α. Απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 

ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ 
ππνρξεσηηθνί ιφγνη απνθιεηζµνχ ηνπ θαη 

 
β. Μπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ νηθνλνµηθφ  θνξέα  λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη 
φηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί ιφγνη απνθιεηζµνχ ηνπ.
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Άξζξν 25ν 
Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 

Οη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην ζχζηεµα µε ηνλ ηξφπν θαη ζην 
ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείµελεο δηαηάμεηο, εθαξµνδφµελσλ 
θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ζχµθσλα µε ην Π∆ 28/2015, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 
ειεθηξνληθφ δεµφζην 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. 

 

Άξζξν 26ν 

∆εµνζηόηεηα θαη ∆ηαθάλεηα 29 

 

1. Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Αλνηρηνχ ∆ηαγσληζµνχ, λνείηαη 
ε εµεξνµελία δεµνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο χµβαζεο ζην ΚΖΜ∆Ζ. 

 
2. Σν θείµελν ηεο δηαθήξπμεο πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ζηελ 

νπνία δηαηίζεληαη ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο. 
 

3. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα ελεµεξψλεη, ην ζπληνµφηεξν δπλαηφλ, φινπο ηνπο 
ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζρεηηθά µε 
ηελ αλάζεζε ζχµβαζεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ  ησλ ιφγσλ  γηα ηνπο νπνίνπο 
απνθάζηζαλ λα µελ αλαζέζνπλ ζχµβαζε γηα ηελ νπνία δεµνζηεχζεθε θαη λα 
αξρίζνπλ λέα δηαδηθαζία. 

 
4. Καηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ, 

ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ ζα γλσζηνπνηεί ην ζπληνµφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
εληφο 15 εµεξψλ απφ ηελ παξαιαβή γξαπηήο αίηεζεο: 

 
α.  ε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο 

αίηεζεο ζπµµεηνρήο 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 ζα αηηηνινγεί επίζεο ηελ απφθαζή ηεο πεξί µε 
ηζνδπλαµίαο ησλ ιχζεσλ. 

 
γ.   ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή πξνζθνξά, 

ην φλνµα ηνπ πξνµεζεπηή ή ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ ηεο ζχµβαζεο. 
 

5. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ δχλαηαη λα απνθαζίδεη λα µε γλσζηνπνηήζεη νξηζµέλεο 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ζρεηηθά µε ηελ αλάζεζε 
ησλ ζπµβάζεσλ, εάλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ µπνξεί λα 
εµπνδίζεη ηελ εθαξµνγή ησλ λφµσλ, λα είλαη αληίζεηε, θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν, πξνο ην δεµφζην ζπµθέξνλ ή λα βιάςεη ηα λφµηµα εµπνξηθά ζπµθέξνληα 
ελφο ζπγθεθξηµέλνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα δεµφζηνπ ή ηδησηηθνχ ή ηηο ζπλζήθεο 
ζεµηηνχ αληαγσληζµνχ µεηαμχ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ. 

 
6. Σπρφλ έμνδα δεµνζίεπζεο βαξχλνπλ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

  
29 Ν.4412/16, Άξζξα 70 & 120 
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Άξζξν 27ν 
Δθρσξήζεηο ∆ηθαησµάησλ 

 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνµεζεπηή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησµάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζχµβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί µεηαμχ απηνχ θαη ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 

Άξζξν 28ν 

Σξνπνπνίεζε ζπµβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 30 

 

1. Οη ζπµβάζεηο µπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχµβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε31 ηνπ 4νπ Δπηηειηθνχ 
Γξαθείνπ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεµαηηθήο αμίαο ηνπο, 

πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείµελν θαη ηε θχζε ησλ 
ελδερφµελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνίνπο µπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. ∆ελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 
πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα µεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχµβαζεο. 

 
β. Γηα ηηο ζπµπιεξσµαηηθέο πξνµήζεηεο απφ  ηνλ  αξρηθφ 

πξνµεζεπηή, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιαµβάλνληαλ ζηελ 
αξρηθή ζχµβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή πξνµεζεπηή: 

 
(1) ∆ελ µπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνµηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. 

απαηηήζεηο ελαιιαμηµφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο µε ηνλ πθηζηάµελν εμνπιηζµφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ µε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
αξρηθήο ζχµβαζεο, θαη 

 
(2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεµαληηθά πξνβιήµαηα ή νπζηαζηηθή 

επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 
 

(3) Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηµήο δελ ππεξβαίλεη ην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχµβαζεο. ε πεξίπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
µπνξεί  λα  ππεξβαίλεη  ην  πελήληα  ηνηο  εθαηφ  (50%)  ηεο  αμίαο  ηεο  αξρηθήο 
ζχµβαζεο. 

 
(4) Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ 

ζηελ απνθπγή εθαξµνγήο ηνπ ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ 
Ν.4412/16). 

 
γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
(1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

  
30 Ν4412/16, Άξζξν 132 
31 Ν4412/16, Άξζξν 201 
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ζχµβαζεο. 

(2) Ζ  ηξνπνπνίεζε  δελ  µεηαβάιιεη  ηε  ζπλνιηθή  θχζε  ηεο 

 

(3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηµήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχµβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχµβαζεο. 

 
δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 

νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4. 
 

2. Λφγσ ηεο εθηηµψµελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφςε 
πξνµήζεηαο, δελ απαηηείηαη επαιήζεπζε γηα ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο πνπ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, 
ζχµθσλα µε ην Ν.4412/16. 

 
3. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ µπνξεί λα µεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 

ζχµβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

 
4. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχµβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 1.δ., εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχµβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε 
πεξίπησζε, µε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, µία ηξνπνπνίεζε 
ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί µία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

 
α. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη 

µέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπµµεηνρή 
δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή 
άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επηιέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο 
ζπµµεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο. 
 

β. Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνµηθή ηζνξξνπία ηεο ζχµβαζεο 
ππέξ ηνπ πξνµεζεπηή, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχµβαζε 

 
 
ζχµβαζεο 

γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεµαληηθά ην αληηθείµελν ηεο 

 

δ. Όηαλ λένο Πξνµεζεπηήο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχµβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, 
ζπλεπεία: 

 
(1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχµθσλεο µε 

ηελ πεξίπησζε 1.α. 
 

(2) Οιηθήο ή µεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ πξνµεζεπηή, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιαµβαλνµέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, 
ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν 
πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνµηθφ θνξέα, ν νπνίνο 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη 
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ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχµβαζεο θαη δελ 
γίλεηαη µε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξµνγήο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο ή 

 
(3) Πεξίπησζεο πνπ ε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ αλαιαµβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ πξνµεζεπηή έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ 
ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείµελεο δηαηάμεηο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 
131 ηνπ Ν.4412/16. 

 
5. Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο, ζχµθσλα µε ηνλ 

Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ µίαο δεµφζηαο ζχµβαζεο θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφµελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 2. 

 

Άξζξν 29ν 

Γηθαίσµα µνλνµεξνύο ιύζεο ηεο ζύµβαζεο32 

 

1. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ µπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείµελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη µηα δεµφζηα ζχµβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
εθφζνλ: 

 
α. Ζ ζχµβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε,  πνπ  ζα 

απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπµβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν.4412/16. 

 
β. Ο Πξνµεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο, 

ηεινχζε ζε µηα 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 ζχµβαζεο 

 
γ. Ζ ζχµβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνµεζεπηή ιφγσ 

ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί µε απφθαζε ηνπ ∆ηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 
2. Ζ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείµελεο 

δηαηάμεηο, θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά µηα δεµφζηα ζχµβαζε 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 µνλνµεξήο ιχζε ηεο ζχµβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάµελεο θαηάζηαζεο µε 
δπλάµελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηε ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
πξνµεζεπηήο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ 
εµεξνµελία παχζεο. 

 

Άξζξν 30ν 

Δρεµύζεηα33 

1. Ο Πξνµεζεπηήο ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

 

32 Ν4412/16, Άξζξν 133 
33 Ν.4412/16, άξζξν 21 
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θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηέιεζεο 
ηεο πξνµήζεηαο πνπ ζα αλαιάβεη. 

 
2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιαµβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 

ηνπ πξνµεζεπηή θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο Πξνµεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα 
ρξεζηµνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή 
λνµηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άµεζε ή έµµεζε επαγγειµαηηθή 
εμάξηεζε απφ ηνλ πξνµεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχµβαζεο. Ζ 
απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
εµπηζηεπηηθά θαη µφλν ζην βαζµφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπµβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΥVΗ 

Μ/Κ ΜΠ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεµίαο ηεο. 
 

4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εµπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εµπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφµνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηµέλεο πιεξνθνξίαο. 

 
5. ∆ελ ραξαθηεξίδνληαη σο εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  µε  ηηο 

ηηµέο µνλάδαο, ηηο πξνζθεξφµελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 
6. Σν δηθαίσµα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 

νηθνλνµηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ Π∆ 28/2015 (Α 34). 

Άξζξν 31ν 
Λνηπέο δηαηάμεηο 

 

1. Ζ παξνχζα δεµνζίεπζε, θαη νη ζπµβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ µε 
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ ∆ίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεµνζίεπζεο θαη ησλ ζπµβάζεσλ, ν 
Πξνµεζεπηήο    ππάγεηαη    ζηελ    απνθιεηζηηθή    αξµνδηφηεηα    ησλ    ειιεληθψλ 
∆ηθαζηεξίσλ. 

 
2. Γηα ζέµαηα πνπ δελ ξπζµίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχµβαζε, ιαµβάλνληαη 

ππ’ φςηλ ν Ν.4235/14 («∆ηνηθεηηθά µέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξµνγή 
ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνµνζεζίαο ζηνπο ηνµείο ησλ ηξνθίµσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξµνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ»), ν Ν.4412/16 
[«∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε ∆ηαθήξπμε, ε Καηαθχξσζε, ε 
χµβαζε, εθαξµνδνµέλσλ ζπµπιεξσµαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα θαηά ηελ αξηζµεηηθή ζεηξά εµθάληζήο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεµάησλ απφ 
ηα νπνία απνηεινχληαη. 

 
3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή ζε πεξίπησζε 

πξφδεισλ ζθαιµάησλ εθ µέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηζρχνπλ νη θείµελεο 



 

 

 

δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνµεζεηψλ λφµσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγµάησλ θαη ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ 
θαη δελ µπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 

 
4. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο πξνθχπηνπλ αιιαγέο 

ζην ρξνλνδηάγξαµµα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο 
εηζεγήζεηο ζηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο 
απνξξίπηεη. 

 
5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο, ν Πξνµεζεπηήο 

πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά µε ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ππνρξενχηαη δε λα ιαµβάλεη 
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά µε ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνµήζεηαο. 

 
6. Ο Πξνµεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο ζε ζρέζε µε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη 
απφ ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε µε ηελ ππνγξαθείζα ζχµβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεµίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη µφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 

 
7. Ο Πξνµεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί µε επηµέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 

εµπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα µπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζµα 
αληίζεην µε ην ζπµθέξνλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
8. Δπηζεµαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνµηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή 
αξίζµεζε απφ ην πξψην µέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνµηθέο - ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφµελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, µε ηελ 
αληίζηνηρε αξίζµεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνµηθή πξνζθνξά: 
θχιια 1-4, εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρφλ εµπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα λα µλεµνλεχνληαη εµθαλψο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπο. 

 
9. Καλέλαο   ππνςήθηνο   πξνµεζεπηήο   δελ    µπνξεί    ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ µέξνπο ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά µε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο/δηαθήξπμεο. 

 
10. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο πεξί 

δεµνζίσλ πξνµεζεηψλ. 

 

 
 ρεο (ΠΒ) Θεφδσξνο Καλίδεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Β. Δπηηειάξρε 
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο  
           Βνεζφο 4νπ ΔΓ/2  

 
ΠΡΟΘΖΚΔ ΓΔΝΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 

«1» Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεχζπλεο ∆ήισζεο (ΣΔΤ∆) 

«2» Τπφδεηγµα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πµµεηνρήο ζην ∆ηαγσληζµφ 
«3» Τπφδεηγµα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χµβαζεο 
«4» Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννµηµνπνίεζεο 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A» ΣΖ 
Φ.600.163/10/71624/.109 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ (TEΤ∆) 
[άρθροσ 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικαζίες ζύναυης δημόζιας ζύμβαζης κάηφ ηφν 
ορίφν 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σν ΣΔΤΓ ζπλίζηαηαη ζε Τπεύζπλε Γήισζε ησλ νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδίδνπλ δεκόζηεο αξρέο ή 
ηξίηα κέξε θαη απνηειεί πξνθαηαξθηηθή απόδεημε όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ Άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ηηο πξνϋπνζέζεηο 
ηνπ Άξζξνπ 75 ηνπ ίδηνπ λόκνπ όπσο απηέο αλαιύνληαη ζην Άξζξν 7 ησλ Γεληθώλ 
Όξσλ ηεο  παξνύζαο  Γηαθήξπμεο θαζώο θαη ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Άξζξν 12 
ησλ Γεληθώλ Όξσλ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο ) 

Μέρος Ι: Πληροθορίες ζτεηικά με ηην αναθέηοσζα αρτή/αναθέηονηα 
θορέα και ηη διαδικαζία ανάθεζης 

 

Παροτή πληροθοριών δημοζίεσζης ζε εθνικό επίπεδο, με ηις 
οποίες είναι δσναηή η αδιαμθιζβήηηηη ηασηοποίηζη ηης 
διαδικαζίας ζύναυης δημόζιας ζύμβαζης: Α: Ονομαζία, διεύθσνζη και ζηοιτεία επικοινφνίας ηης αναθέηοσζας αρτής 
(αα)/ αναθέηονηα θορέα (αθ) 
- Ολνκαζία: XVΗ Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» (ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ) 
- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......] 
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: ηξαηόπεδν «ΠΔΣΑΛΩΣΖ» 
Γηδπκόηεηρν ΣΚ68300 

-Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Yπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο 
- Σειέθσλν: 25530 46420 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: 16mkmo@army.gr 
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάν υπάρχει): - Β: Πληροθορίες ζτεηικά με ηη διαδικαζία ζύναυης ζύμβαζης 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ζρεηηθνύ CPV): [ύλαςε ύκβαζεο Πξνκήζεηαο Νσπώλ Κξεάησλ – 
Πνπιεξηθώλ θαη παξαζθεπαζκάησλ απηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ. (CPV: 
15111200-1: Μνζραξίζηα Κξέαηα, 15113000-3: Υνηξηλά Κξέαηα, 15131700-2: 
Παξαζθεπάζµαηα από Κξέαο, 15131500-0: Παξαζθεπάζµαηα από θξέαο 
πνπιεξηθώλ, 15131600-1: Παξαζθεπάζµαηα από βνδηλό θαη µνζραξίζην θξέαο, 
15115100-8: Αξλί, 15117000-1: Κξέαο Αηγνεηδώλ15112130-6: Κνηόπνπιν, 
15112120-3: Γαινπνύιεο). 
- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 

XVI  Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ       
«ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

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  

[   ] 

Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
i
 : 

Τειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
ii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»
iii

 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία 

ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 

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 θαηάινγν
iv
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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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:  

 

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 

άιινπο
v
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ 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 δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

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: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Τειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vi

  

Σηήξημε: 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 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 

πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 



 

7 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή 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 ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 

ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiii

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Υπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
xv

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ηκεξνκελία 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 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
xix

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xx

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Φψξα 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; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- Σε 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 ;
xxii

 

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 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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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 γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ
xxiv

; 

[] 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 θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

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 πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

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:  

[..........……] 



 

11 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

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 ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, 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 ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxx

 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;  

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: 

[……] 

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 

[] Ναη [] Όρη 
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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;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005
xxxi

: 

Απάληεζε: 

Σπληξέρνπλ 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): 

[……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii
; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Φξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 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 θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 

απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο 
xxxiii

: 

Δάλ 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):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα 

πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό 

εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

είλαη ν εμήο
xxxiv

: 

Δάλ 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):  

[……][……][……] 

3) Σε 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: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxv

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-

αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvi

 -θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Τν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 

Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
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αλαθέξεηε: επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) 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: 

Δάλ 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):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxvii

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα 

έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxviii

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xxxix

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην αθφινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο
xl

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

Σηελ 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: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα 

αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη 

ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ
xli

 φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή 

ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 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) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα 

αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Τν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό 

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: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 

αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο
xlii

 ην 

αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 

δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 

βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

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 πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ 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 πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 



 

21 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη 

από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 

εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ 

δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 

κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 

θαζέλα από απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 

κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθάxliii, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xliv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……]
xlv
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Μέξνο VI: Τειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xlvi

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xlvii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 

εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii
 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 απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iii
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

iv
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

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

vi
  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.” 

vii
 Σχκθσλα 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.  

viii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

ix
 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο 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/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 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). 

xi
 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 Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 
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επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο-πιαίζην. 

xiii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

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) 

“Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

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/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xv
 Η 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 Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 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)  

xx
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  

xxi
 Σηελ 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).  

xxii
 Σεκεηψλεηαη 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  

xxiii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
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xxv

 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvi
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvii
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα 

ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

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

xxix
 Πξβι άξζξν 48. 

xxx
  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxi
 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. 

xxxii
 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. 

xxxiii
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxiv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxviii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xxxix
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο 

φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xl
 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 ΤΔΥΓ. 

xli
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο 

ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο 

ππεξεζηψλ. 

xlii
 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 ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε 

κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliii
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xliv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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xlv

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlvii
 Υπφ 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.  

 

 ρεο (ΠΒ) Θεόδσξνο Καλίδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Β. Δπηηειάξρε 
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο  
           Βνεζόο 4νπ ΔΓ/2  
 



 
 
 

 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΓΖ Φ.600.163/10/71624/.109   

 

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 

Ονοµαζία Σπάπεδαρ ………………………….. 
Καηάζηεµα …………………………. 
(∆/νζε οδόρ -απηζµόρ TK fax ) Ζµεποµενία έθδοζερ 
……………… ΔΤΡΩ. …………………… 
Ππορ: 

ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ 
ηπδο «ΠΔΣΑΛΩΣΖ», 
ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ, ΣΚ 68300  
2553046420 
(Οδόρ-Απηζµόρ-Σει) 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ. .…… ΔΤΡΩ  ……….. 

 

Έσοςµε ηεν  ηηµή να ζαρ γνυπίζοςµε όηη εγγςόµαζηε µε ηεν παπούζα 
εγγςεηηθή επηζηοιή ανέθθιεηα θαη ανεπηθύιαθηα, παπαηηούµενοη ηος δηθαηώµαηορ 
ηερ δηαηπέζευρ θαη δηδήζευρ µέσπη ηος ποζού ηυν ΔΤΡΩ. …………………(θαη 
οιογπάθυρ) …………..……….. ……. 

 
ςπέπ ηος: 

 
(i) [ζε  πεπίπηυζε  θςζηθού   πποζώπος]:   (ονοµαηεπώνςµο, 

παηπώνςµο) .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεύζςνζε) ........ ...............………………………………….., ή 

 
(ii) [ζε πεπίπηυζε νοµηθού πποζώπος]: (πιήπε επυνςµία) ......... 

.......................... 

...................................., ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) ..................................... 

............………………………………….. ή 
 

(iii) [ζε πεπίπηυζε ένυζερ ή θοηνοππαξίαρ:] ηυν θςζηθών/νοµηθών 
πποζώπυν 

 
α) (πιήπε επυνςµία) ....................................................................., 

ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) .......................................... 
β) (πιήπε επυνςµία) ....................................................................., 

ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) .......................................... 
γ) (πιήπε επυνςµία) ....................................................................., 

ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) .......................................... 
(ζςµπιεπώνεηαη µε όια ηα µέιε ηερ ένυζερ / θοηνοππαξίαρ) 
 
 
 

./. 
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αηοµηθά θαη γηα θάζε µία από αςηέρ θαη υρ αιιειέγγςα θαη εηρ οιόθιεπο ςπόσπευν 
µεηαξύ ηοςρ εθ ηερ ηδηόηεηάρ ηοςρ υρ µειών ηερ ένυζερ ή θοηνοππαξίαρ, γηα ηε 
ζςµµεηοσή ηος/ηερ/ηοςρ ζύµθυνα µε ηεν (απηζµό/εµεποµενία) ........................... 

Γηαθήπςξε 01/2018 ηερ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ  γηα ηεν ανάδεηξε αναδόσος γηα ηεν ανάζεζε 
ηερ     ζύµβαζερ: «(ηίηιορ ζύµβαζερ)». 

 
Ζ παπούζα εγγύεζε θαιύπηεη  µόνο  ηηρ  από  ηε  ζςµµεηοσή  ζηεν 

ανυηέπυ αποππέοςζερ ςποσπεώζεηρ ηος/ηερ (ςπέπ ος ε εγγύεζε) θαζ’ όιο ηον 
σπόνο ηζσύορ ηερ. 

 
Σο παπαπάνυ ποζό ηεπείηαη ζηε δηάζεζή ζαρ θαη ζα θαηαβιεζεί οιηθά ή 

µεπηθά συπίρ θαµία από µέποςρ µαρ ανηίππεζε, αµθηζβήηεζε ή ένζηαζε θαη συπίρ 
να επεςνεζεί ηο βάζηµο ή µε ηερ απαίηεζερ ζαρ µέζα ζε ....................εµέπερ από 
ηεν απιή έγγπαθε εηδοποίεζή ζαρ. 

 
Ζ παπούζα ηζσύεη µέσπη θαη 

ηεν………………………………………………….... 
 

ε πεπίπηυζε θαηάπηυζερ ηερ εγγύεζερ, ηο ποζό ηερ θαηάπηυζερ 
ςπόθεηηαη ζηο εθάζηοηε ηζσύον πάγηο ηέιορ σαπηοζήµος. 

 
Βεβαηώνοςµε ςπεύζςνα όηη ηο ποζό ηυν εγγςεηηθών επηζηοιών πος έσοςν 

δοζεί, ζςνςποιογίδονηαρ θαη ηο ποζό ηερ παπούζαρ, δεν ςπεπβαίνεη ηο όπηο ηυν 
εγγςήζευν πος έσοςµε ηο δηθαίυµα να εθδίδοςµε 

 

 

 
 σερ (ΠΒ) Θεόδυπορ Κανίδερ 

Αθπηβέρ Ανηίγπαθο Β. Δπηηειάπσε 
  
  
Τπιγόρ (ΔΜ) Κυνζηανηίνορ Καναβόρ  
           Βοεζόρ 4ος ΔΓ/2  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΓΖ Φ.600.163/10/71624/.109 

 

 
 

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ονοµαζία Σπάπεδαρ ………………………….. 
Καηάζηεµα …………………………. 
(∆/νζε οδόρ -απηζµόρ TK fax ) Ζµεποµενία έθδοζερ 
……………… ΔΤΡΩ. …………………… 
Ππορ: 

ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ 
ηπδο «ΠΔΣΑΛΩΣΖ», 
ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ, ΣΚ 68300  
2553046420 
(Οδόρ-Απηζµόρ-Σει) 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. .…… ΔΤΡΩ  ……….. 

 

Έσοςµε ηεν  ηηµή να ζαρ γνυπίζοςµε όηη εγγςόµαζηε µε ηεν παπούζα 
εγγςεηηθή επηζηοιή ανέθθιεηα θαη ανεπηθύιαθηα, παπαηηούµενοη ηος δηθαηώµαηορ 
ηερ δηαηπέζευρ θαη δηδήζευρ µέσπη ηος ποζού ηυν ΔΤΡΩ. …………………(θαη 
οιογπάθυρ) …………..……….. ……. 

 
ςπέπ ηος: 

 
(i) [ζε  πεπίπηυζε  θςζηθού   πποζώπος]:   (ονοµαηεπώνςµο, 

παηπώνςµο) .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεύζςνζε) ........ ...............………………………………….., ή 

 
(ii) [ζε πεπίπηυζε νοµηθού πποζώπος]: (πιήπε επυνςµία) ......... 

.......................... 

...................................., ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) ..................................... 

............………………………………….. ή 
 

(iii) [ζε πεπίπηυζε ένυζερ ή θοηνοππαξίαρ:] ηυν θςζηθών/νοµηθών 
πποζώπυν 

 
α) (πιήπε επυνςµία) ....................................................................., 

ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) .......................................... 
β) (πιήπε επυνςµία) ....................................................................., 

ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) .......................................... 
γ) (πιήπε επυνςµία) ....................................................................., 

ΑΦΜ: ...................... (δηεύζςνζε) .......................................... 
(ζςµπιεπώνεηαη µε όια ηα µέιε ηερ ένυζερ / θοηνοππαξίαρ) 
αηοµηθά θαη γηα θάζε µία από αςηέρ θαη υρ αιιειέγγςα θαη εηρ οιόθιεπο ςπόσπευν 
µεηαξύ ηοςρ εθ ηερ ηδηόηεηάρ ηοςρ υρ µειών ηερ ένυζερ ή θοηνοππαξίαρ, γηα ηεν 
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θαιή εθηέιεζε ηερ ςπ απηζ. ................. ζύµβαζερ «(ηίηιορ ζύµβαζερ)», ζύµθυνα 
µε ηεν (απηζµό/εµεποµενία) 01/2018 ∆ηαθήπςξε ηερ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
Σο παπαπάνυ ποζό ηεπείηαη ζηε δηάζεζή ζαρ θαη ζα θαηαβιεζεί οιηθά ή 

µεπηθά συπίρ θαµία από µέποςρ µαρ ανηίππεζε, αµθηζβήηεζε ή ένζηαζε θαη συπίρ 
να επεςνεζεί ηο βάζηµο ή µε ηερ απαίηεζερ ζαρ µέζα ζε 3 εµέπερ από ηεν απιή 
έγγπαθε εηδοποίεζή ζαρ. 

 
Ζ ηζσύρ ηερ παπούζαρ είναη αοπίζηος σπόνος ή µέσπηρ όηος αςηή µαρ 

επηζηπαθεί ή µέσπηρ όηος ιάβοςµε έγγπαθε δήιυζή ζαρ όηη µποπούµε να 
ζευπήζοςµε ηεν Σπάπεδα µαρ απαιιαγµένε από θάζε ζσεηηθή ςποσπέυζε 
εγγςοδοζίαρ µαρ. 

 
ε πεπίπηυζε θαηάπηυζερ ηερ εγγύεζερ, ηο ποζό ηερ θαηάπηυζερ 

ςπόθεηηαη ζηο εθάζηοηε ηζσύον πάγηο ηέιορ σαπηοζήµος. 
 

Βεβαηώνοςµε ςπεύζςνα όηη ηο ποζό ηυν εγγςεηηθών επηζηοιών πος έσοςν 
δοζεί, ζςνςποιογίδονηαρ θαη ηο ποζό ηερ παπούζαρ, δεν ςπεπβαίνεη ηο όπηο ηυν 
εγγςήζευν πος έσοςµε ηο δηθαίυµα να εθδίδοςµε 

 
 
 
 
 

 σερ (ΠΒ) Θεόδυπορ Κανίδερ 
Αθπηβέρ Ανηίγπαθο Β. Δπηηειάπσε 
  
  
Τπιγόρ (ΔΜ) Κυνζηανηίνορ Καναβόρ  
           Βοεζόρ 4ος ΔΓ/2  

 



./. 

  

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΓΓΖ Φ.600.163/10/71624/.109 

 

 

ΑΠΟ∆ΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 

 

1. Αποδεηθηηθά έγγπαθα νοµηµοποίεζερ αποηειούν όια ηα δηθαηοιογεηηθά 
πος αθοπούν ηεν ζςµµεηοσή θςζηθών πποζώπυν εµεδαπών θαη αιιοδαπών 
ζηεν παπούζα δηαδηθαζία δηενέπγεηαρ δηαγυνηζµού θαη ζύνατερ ζσεηηθήρ 
ζύµβαζερ. 

 
2. Καηά ηο ζηάδηο ςποβοιήρ ηυν δηθαηοιογεηηθών θαηαθύπυζερ, 

ζύµθυνα µε ηε δηαδηθαζία πος πεπηγπάθεηαη ζηο άπζπο 12 ηυν Γενηθών Όπυν ηερ 
∆ηαθήπςξερ (∆ηθαηοιογεηηθά Μεηοδόηε), ο οηθονοµηθόρ θοπέαρ, εθηόρ ηυν άιιυν, 
οθείιεη να ςποβάιιεη ηα ζσεηηθά νοµηµοποηεηηθά έγγπαθα απόδεηξερ ηυν ηδηοηήηυν 
ηος ζςµµεηέσονηορ θαζώρ θαη ηερ εξοςζίαρ έθδοζερ παπαζηαηηθού 
εθπποζώπεζερ, ηα οποία θαζοπίδονηαη υρ εξήρ: 

 
α. Γηα  Ηµεδαπά νοµικά  ππόζωπα  µε ηε  µοπθή Ανυνύµος 

Δηαηπείαρ (ΑΕ) ή Δηαηπείαρ Πεπηοπηζµένερ Δςζύνερ (ΕΠΕ): 
 

(1) ΦΔΚ ζύζηαζερ ηερ εηαηπείαρ. 
 

(2) ΦΔΚ εθπποζώπεζερ ηερ εηαηπείαρ. 

 
 

απµόδηα Απσή. 
(3) Ππόζθαηο θυδηθοποηεµένο θαηαζηαηηθό, ζευπεµένο από ηεν 

 

(4) Βεβαίυζε ηερ απµόδηαρ θαηά πεπίπηυζε δηοηθεηηθήρ ή 
δηθαζηηθήρ Απσήρ, από ηεν οποία να πποθύπηοςν οη ηςσόν µεηαβοιέρ, πος έσοςν 
επέιζεη ζηο νοµηθό ππόζυπο θαη ηα όπγανα δηοίθεζερ αςηού. 

 
(5) Ππαθηηθό  απόθαζερ  ∆  πεπί  εγθπίζευρ  ζςµµεηοσήρ  ζηο 

∆ηαγυνηζµό  θαη  εξοςζηοδόηεζε  ζε  ζςγθεθπηµένο  ππόζυπο  να  θαηαζέζεη  ηεν 
πποζθοπά. 

 
β. Γηα  Ηµεδαπά  νοµικά  ππόζωπα  µε  ηε  µοπθή  πποζυπηθήρ 

εηαηπείαρ (ΟΕ ή ΕΕ): 
 

(1) Δπίζεµο ανηίγπαθο ή επηθςπυµένο θυηοανηίγπαθο ηος 
ζςµθυνεηηθού ζύζηαζερ ηερ εηαηπείαρ θαη όιυν ηυν ηποποποηήζευν αςηού, 
θαζώρ θαη ηος ηειεςηαίος ζε ηζσύ θαηαζηαηηθού ηερ εηαηπείαρ. 

 
 

απµόδηα Απσή. 
(2) Πηζηοποηεηηθό πεπί µεηαβοιών ηερ εηαηπείαρ από ηεν 

 

γ. Γηα αλλοδαπά νοµικά ππόζωπα:
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(1) Ανάιογα µε ηε µοπθή ηοςρ, ανηίζηοησα νοµηµοποηεηηθά 
έγγπαθα θαη πηζηοποηεηηθά µε αςηά πος αναθέπονηαη ζηηρ ανυηέπυ 
ςποπαπαγπάθοςρ 2.α. ή 2.β., ηα οποία πποβιέπονηαη από ηο δίθαηο ηερ σώπαρ 
ηερ έδπαρ ή ιεηηοςπγίαρ ηοςρ θαη από ηα οποία αποδεηθνύεηαη ε νόµηµε ζύζηαζε 
θαη ιεηηοςπγία ηοςρ, ε εγγπαθή ζηα πποβιεπόµενα µεηπώα εηαηπηών θαη ηο 
ηειεςηαίο ζε ηζσύ θαηαζηαηηθό, θαη οη ιοηπέρ πιεποθοπίερ θαη ζηοησεία, πος 
δεηούνηαη ανυηέπυ γηα ηοςρ εµεδαπούρ, ηα οποία ππέπεη να ζςνοδεύονηαη από 
επίζεµε µεηάθπαζε ζηα Διιενηθά. 

 
(2) ε πεπίπηυζε πος ε σώπα πποέιεςζερ δεν εθδίδεη θάποηο 

ανηίζηοησο πηζηοποηεηηθό, αςηό ανηηθαζίζηαηαη από Τπεύζςνε ∆ήιυζε ηος άπζπος 
8 ηος Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηος νόµηµος εθπποζώπος ηος ςποτεθίος, από 
ηεν οποία πποθύπηεη όηη: 

 
(α) ∆εν εθδίδεηαη ηέηοηο πηζηοποηεηηθό. 

 
(β) Ο Τποτήθηορ πιεποί ηο ζσεηηθό νοµηµοποηεηηθό όπο, 

πος ππέπεη να ζςνοδεύεηαη από επίζεµε µεηάθπαζε ζηα Διιενηθά. 
 

δ. Σςνεηαιπιζµοί: 
 

Καηά πεπίπηυζε, ηα δηθαηοιογεηηθά πος πποβιέπονηαη 
ανηηζηοίσυρ ανυηέπυ. ∆ηεςθπηνίδεηαη όηη οη απαηηούµενερ θαηά ηα ανυηέπυ 
ςπεύζςνερ δειώζεηρ ηος άπζπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθοπούν ηον 
Ππόεδπο ηος ∆.. 

 
ε. Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά: 

 
(1) Σα παπαπάνυ θαηά πεπίπηυζε δηθαηοιογεηηθά, γηα ηο θάζε 

µέιορ, πος ζςµµεηέσεη ζηεν ένυζε ή ηεν θοηνοππαξία. 
 

(2) ∆ήιυζε ζύζηαζερ ένυζερ ή θοηνοππαξίαρ, ςπογεγπαµµένερ 
ςποσπευηηθά από όια ηα µέιε αςηήρ ή από εθππόζυπό ηοςρ εξοςζηοδοηεµένο µε 
ζςµβοιαηογπαθηθή ππάξε, ζηεν οποία ζα θαίνεηαη ηο ανηηθείµενο επγαζηών ηος 
θαζενόρ από ηοςρ ζςµµεηέσονηερ, ο εθππόζυπορ ηερ ένυζερ ένανηη ηερ ΥΥΗV 
ΣΘΣ θαη ηο ππόζυπο πος ενδεσοµένυρ ηον αναπιεπώνεη. ηεν πποζθοπά 
απαπαηηήηυρ ππέπεη να πποζδηοπίδεηαη ε έθηαζε θαη ηο είδορ ηερ ζςµµεηοσήρ ηος 
θάζε µέιοςρ ηερ ένυζερ ή ηερ θοηνοππαξίαρ. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1η: ε πεπίπηυζε πος ζηε σώπα ηος ςποτήθηος πποµεζεςηή οπηζµένα 
από ηα πηο πάνυ δηθαηοιογεηηθά δεν εθδίδονηαη ή δεν θαιύπηοςν ζηο ζύνοιό ηοςρ 
όιερ ηηρ πηο πάνυ πεπηπηώζεηρ, ππέπεη επί ποηνή αποθιεηζµού να αναπιεπυζούν 
µε ένοπθε βεβαίυζε, µεηαθπαζµένε ζηα ειιενηθά, ηος ςποτήθηος πποµεζεςηή ή, 
ζηα  θπάηε  όπος  δεν  πποβιέπεηαη  Ένοπθε  Βεβαίυζε,  µε  ςπεύζςνε  δήιυζε, 
µεηαθπαζµένε ζηα ειιενηθά, ηος ςποτήθηος πποµεζεςηή ενώπηον δηθαζηηθήρ ή 
δηοηθεηηθή απσήρ, ζςµβοιαηογπάθος ή απµόδηος επαγγειµαηηθού οπγανηζµού ηερ 
σώπαρ ηος ςποτήθηος πποµεζεςηή ζηεν οποία ζα βεβαηώνεηαη όηη ο ςποτήθηορ 
Πποµεζεςηήρ δεν βπίζθεηαη ζηεν ανηίζηοησε θαηάζηαζε. Ζ Ένοπθε αςηή Βεβαίυζε 
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ζα ςποβιεζεί ςποσπευηηθά από ηον ςποτήθηο πποµεζεςηή ζηον οποίο ππόθεηηαη 
να θαηαθςπυζεί ο ∆ηαγυνηζµόρ ενηόρ ηος «Φαθέιος ∆ηθαηοιογεηηθών 
Καηαθύπυζερ». 

 

2η: Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών: 
 

Η. Με ηεν ςποβοιή ηερ πποζθοπάρ θάζε µέιορ ηερ ένυζερ ή ηερ 
θοηνοππαξίαρ εςζύνεηαη εηρ οιόθιεπο. ε πεπίπηυζε θαηαθύπυζερ ή ανάζεζερ 
ηος εν ιόγυ δηαγυνηζµού, ε εςζύνε αςηή εξαθοιοςζεί µέσπη πιήποςρ εθηέιεζερ 
ηερ ζύµβαζερ. 

 
ΗΗ. ε πεπίπηυζε πος εξαηηίαρ ανηθανόηεηαρ γηα οποηοδήποηε ιόγο ή 

ανυηέπαρ βίαρ, µέιορ ηερ ένυζερ ή ηερ θοηνοππαξίαρ δεν µποπεί να ανηαποθπηζεί, 
ανηηζηοίσυρ, ζηηρ ςποσπεώζεηρ ηερ ένυζερ ή ηερ θοηνοππαξίαρ θαηά ηον σπόνο 
αξηοιόγεζερ ηυν πποζθοπών, ηα ςπόιοηπα µέιε ζςνεσίδοςν να έσοςν ηεν εςζύνε 
οιόθιεπερ ηερ θοηνήρ πποζθοπάρ µε ηεν ίδηα ηηµή θαη ηοςρ ίδηοςρ όποςρ. 

 
ΗΗΗ. Δάν ε παπαπάνυ ανηθανόηεηα πποθύτεη θαηά  ηον  σπόνο 

εθηέιεζερ ηερ ζύµβαζερ, ηα ςπόιοηπα µέιε ζςνεσίδοςν να έσοςν ηεν εςζύνε ηερ 
οιοθιήπυζερ αςηήρ µε ηεν ίδηα ηηµή θαη ηοςρ ίδηοςρ όποςρ. Σα ςπόιοηπα µέιε ηερ 
ένυζερ ή ηερ θοηνοππαξίαρ θαη ζηηρ δύο πεπηπηώζεηρ µποπούν να πποηείνοςν 
ανηηθαηάζηαζε. Ζ ανηηθαηάζηαζε µποπεί να εγθπηζεί µε απόθαζε ηερ Κενηπηθήρ 
Απσήρ Πποµεζεηών, ύζηεπα από γνυµοδόηεζε ηος απµοδίος οπγάνος. 

 
 
 
 

 σερ (ΠΒ) Θεόδυπορ Κανίδερ 
Αθπηβέρ Ανηίγπαθο Β. Δπηηειάπσε 
  
  
Τπιγόρ (ΔΜ) Κυνζηανηίνορ Καναβόρ  
           Βοεζόρ 4ος ΔΓ/2  
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΑΤΣΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ανηηθείµενο 

 

1. Σαμηλφµεζε θαηά CPV: 
 

α. 15111200-1: Μνζραξίζηα Κξέαηα 

β. 15113000-3: Υνηξηλά Κξέαηα 

γ. 15131700-2: Παξαζθεπάζµαηα απφ Κξέαο ρνηξηλφ 

 
δ. 15131500-0: Παξαζθεπάζµαηα απφ θξέαο πνπιεξηθψλ 

 
ε. 15131600-1: Παξαζθεπάζµαηα απφ βνδηλφ θαη µνζραξίζην θξέαο 

ζη. 15115100-8: Αξλί 

δ. 15117000-1: Κξέαο Αηγνεηδψλ 

ε.  15112130-6: Κνηφπνπιν 

ζ. 15112120-3: Γαινπνχιεο 

 
2. Σν αληηθείµελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ ανάδεηξε αναδόσος γηα ηελ 

πξνµήζεηα λσπψλ θξεάησλ - πνπιεξηθψλ θαζψο θαη παξαζθεπαζµάησλ απηψλ 
γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ Μνλάδσλ- Αλεμ.Τπνκνλάδσλ ηεο  ΥVΗ 
Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ  ηνπ Β.Έβξνπ, ζηα είδε ηεο Πξνζζήθεο «1/Β». Οη 
ζπµµεηέρνληεο δχλαληαη λα  ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 
είδε ή θαηεγνξίεο ή ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνµήζεηα πξντφλησλ. 

 
3. Σονίδεηαη φηη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ λσπψλ  θξεάησλ,  φπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζµφ 853/2004/ΔΚ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ζπγθεθξηµέλεο πξνµήζεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα δηαγσληζµφ,  
αποθιείονηαη ηα θξέαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί θαηάτςξε ή ηασεία θαηάτςξε. 

 

4. Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 
πξνµήζεηαο, δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ µε αθξίβεηα, γηα ιφγνπο µε δπλάµελνπο λα 
πξνβιεθζνχλ  (δήηεζε  πξντφλησλ,  επάλδξσζε  –  αλάγθεο  Μνλάδσλ  θιπ).  Ζ 

εθηηµψµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο 
επξψ (199.000 €). 

            5.  Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη µφλν βάζεη ηηµήο, ζε θάζε 
είδνο μερσξηζηά.

XVI  Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ       
«ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 

4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 

21 Μαξ 18 
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              6. Οη Μνλάδεο- Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηεο ΠΔ ΥVI Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ 
ζα πξνκεζεχνληαη κε ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ,απνθιεηζηηθά απφ ην κεηνδφηε 
πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαδεηρζεί . Ζ ζχκβαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηηο ΛΑΦ 
ζχκθσλα κε ηελ Φ.959.6/3/7775/.91/26 Μαξ 17/Γ’ /ΓΟΗ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Πποαπαηηούµενα – Πποζόνηα Τποτήθηος Αναδόσος 

 

Όπσο Άξζξν 5 θαη 7 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τποσπεώζεηρ Τποτήθηος Αναδόσος 

 

1. Όπσο  Άξζξν  20  Γεληθψλ  Όξσλ  θαη  επηπιένλ  ππνρξεψζεηο  φπσο 
παξαθάησ: 

 
α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ  θαη 50 Μ/Κ ΣΑΞ 
πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 
απηψλ. ε πεξίπησζε µε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη 
πξνβιεπφµελεο θπξψζεηο – πνηληθέο ξήηξεο. 

 
β. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ησλ εληεηαιµέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 

 
 
Τπεξεζίαο. 

γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο 

 

δ. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφµελνπο απφ ηε  ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξαµνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνµίζεη ζε θάζε ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, γηα ηε µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηµέλνπ λα εθδνζνχλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, ηα νπνία µε ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξαθνχλ. 

 
2. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή. 

 
3. Ο πξνµεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 

έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεί θαηά ηελ 
είζνδφ ηνπ θαη παξαµνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα 
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεµέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θαµηά εξγαζηαθή, νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
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4. Δπίζεο, ν πξνµεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεµα, απφ αµέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 

 
5. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνµήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 

ησλ ∆ηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ, µέζσ ησλ εληεηαιµέλσλ νξγάλσλ απηήο. 

 
6. Ζ θνπή ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηµά (εθηφο θαη αλ ε Μνλάδα 

επηζπµεί λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο µε δηθά ηεο µέζα) ζα γίλεηαη ςποσπευηηθά ζηηρ 
εγθαηαζηάζεηρ ηος πποµεζεςηή. 

 
7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο λα 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ ηνπ 
µεηαθνξηθνχ µέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο ∆ηαρεηξίζεηο Σξνθίµσλ ησλ 
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή µεηαθνξά ηνπο θαη ν νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγµαηνιεςίεο γηα µαθξνζθνπηθφ - πγεηνλνµηθφ έιεγρν, ζα 
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ δεηγµαηνιεςίαο. 

 
8. Ο πξνµεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα ηνπ αλαηεζεί ε πξνµήζεηα ησλ 

αµλνεξηθίσλ, ππνρξενχηαη φπσο εθνδηάζεη ηηο Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνµνλάδεο ηεο 
ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ  θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε 
(µφλν γηα θάιπςε αλαγθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα) ζε είδε πέξαλ ησλ 
πξνβιεπνµέλσλ ζηελ παξνχζα (ζπθσηαξηά, θνθνξέηζη θιπ), θαηφπηλ ππνβνιήο 
αληίζηνηρεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ζην 4ν ΔΓ, ην νπνίν θαη είλαη ππεχζπλν γηα 
ηελ αμηνιφγεζε απηήο θαη ηελ έγθξηζε ή µε, ηεο ελ ιφγσ πξνµήζεηαο. Σα 
πξναλαθεξζέληα είδε δχλαληαη λα πξνζηεζνχλ ζηε ζχµβαζε πνπ πξφθεηηαη λα 
ππνγξαθεί µε ηνλ πξνµεζεπηή, θαηφπηλ ζρεηηθήο δγήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ποηόηεηα Πποζθεποµένυν Εηδών – Έιεγσορ 

1. Πνηφηεηα  πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ: 

 
α. Σα πξνζθεξφµελα πξντφληα λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, λα 

ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνζζήθεο «2/Β», ησλ παξφλησλ 
Δηδηθψλ Όξσλ, ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηεο 
εθάζηνηε εηδηθήο λνµνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη ηεο 
πνηνηηθήο θαηάζηαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα 
απνζχξνληαη αµέζσο θαη ζα αλαπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή µε άιια 
θαηάιιεια. 

 
β. Μέγηζην ρξνληθφ φξην απφ ηελ εµεξνµελία ζθαγήο µέρξη ηελ 

εµεξνµελία παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο, φπσο παξαθάησ: 

 

(1) Αµλνεξίθηα: 7 εµέπερ  

(2) Νσπά Πνπιεξηθά: 3 εµέπερ 
  

γ. Με µέξηµλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνµηθήο µεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
εηδψλ (µεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχµαλζε
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 ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 
 

δ.  Ζ µεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη µε θαηάιιεια νρήµαηα/µέζα γηα 
ην ζθνπφ απηφ. 

 
ε.  Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα ελαξµνλίδνληαη µε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ Καλφλσλ ∆ηαθίλεζεο θαη Δµπνξίαο 
Πξντφλησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 

 
2. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη µεηαθνξηθψλ µέζσλ ηνπ πξνµεζεπηή ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί 
αλαγθαίν µπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησµαηηθψλ, θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ 
εηδψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ  πξνµεζεπηή.  ∆ηθαίσµα  εθαξµνγήο  ησλ 
ειέγρσλ έρνπλ ν  ππεχζπλνο  ηξαηησηηθφο  Κηελίαηξνο,  νη  ηαηξνί  ησλ 
Μνλάδσλ, ηα ππεχζπλα φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη νη ηξηµειείο επηηξνπέο 
πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ . 

 
3. ∆εηγµαηνιεςία ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ, γηα µαθξνζθνπηθή θαη 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξµφδηα 
επηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγµαηα ζα ιαµβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνµεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνµαηεπψλπµφ ηνπ 
νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 

 
4. Ζ αμία ησλ ιαµβαλνµέλσλ δεηγµάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνµεζεπηή. 
 

5. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 

α. Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξµνγήο ηεο ζχµβαζεο ηνπ 
πξνµεζεπηνχ ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνµίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 

 
β.  Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνµηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα 

ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα ηνπ πξνµεζεπηνχ. 
 

γ. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα  εθαξµφδεη  εθηάθηνπο 
ειέγρνπο δεηγµαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνµεζεπηνχ φηαλ δηαπηζηψλεηαη 
φηη ν πξνµεζεπηήο ζθφπηµα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή µε 
πξνβιεπφµελεο ψξεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγµαηνιεςία γίλεηαη απφ 
ηξηµειή επηηξνπή, έλα µέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο 
Μνλάδνο. 

 
6. Δίδε ειέγρσλ: 

 
α. Μαθξνζθνπηθφο – νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχµελεο 

µαθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ην δηθαίσµα ηεο απφξξηςεο θαη µε παξαιαβήο 
ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο. 

 
β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξµφδεηαη µε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε 
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ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε 
πξντφληα ηα νπνία µαθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εµθαλίδνληαη θαλνληθά. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εθαξµνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε 
δεηγµάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο µφλν ζηα ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. 

 
γ. Οη πξαγµαηνπνηνχµελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη 

Μηθξνβηνινγηθέο, Υεµηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνµηθά 
φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη µε ζαθήλεηα ζην 
πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο. 

 
δ. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο: 

(1) Όηαλ γίλεηαη δεηγµαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγµαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγµαηνο  λα  δειψλεη 
εγγξάθσο αλ επηζπµεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγµαηνο λα γίλεη 
παξνπζία λφµηµνπ επηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηή, νπφηε 
αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα 
γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε 
έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο θαµία 
δήισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο 
ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο άζθεζεο έθεζεο. 

 
(2) ε   πεξίπησζε   δηαπίζησζεο   λνζείαο   ησλ   πξντφλησλ 

ή ζνβαξήο πγεηνλνµηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηψλ, χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο 
αξµφδηαο επηηξνπήο, ν πξνµεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε 
δηαδηθαζία θαη ζα απνζηέιιεηαη θαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηηο αξµφδηεο πγεηνλνµηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ δεµνζίνπ γηα ελεµέξσζε 

 
7. Λνηπά, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο ∆ηαθήξπμεο, ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο θαη ζηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνµνζεζία. 

 

Άπζπο 5ο 
Παπαγγειία – Παπάδοζε – Παπαιαβή Πποφόνηυν 

 

1. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσµα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνµεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζµνχ ησλ πξνο παξαγγειία πνζνηήησλ θαη ζε 
θαµηά πεξίπησζε ν πξνµεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ  πνπ  εθείλνο  πξνζθέξεη  ή 
έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ. ’ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη απνδεθηή θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Τπεξεζίαο ε µε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 
θάπνην είδνο εθηφο επνρήο. 

 
2. Ο πξνµεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 

νµαιφ εθνδηαζµφ ησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ φπσο 
θαη λα θαιχπηεη  ζε  θάζε  πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηα είδε απηά. 
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3. Οη Μνλάδεο ζα δίδνπλ ηηο παξαγγειίεο ζηνλ  πξνµεζεπηή 
ηνπιάρηζηνλ 2 έσο 4 εµέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπµεηή  εµεξνµελία 
παξάδνζεο.Ζ θαηεγνξία ηνπ θξέαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη  ζηελ   Πξνζζήθε  
«2/Β»  ηνπ   παξφληνο   θαη   νη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη, ζα είλαη 
αλάινγεο µε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θαµηά εθ ησλ  
πξνηέξσλ δέζµεπζε. Ο πποµεζεςηήρ ςποσπεούηαη, να εθηειέζεη αθπηβώρ 
(ποηόηεηα, θαηεγοπία, ποζόηεηα) θαη ζύµθυνα µε ηηρ ςποδείξεηρ ηυν 
απµοδίυν οπγάνυν, ηεν παπαγγειία πος ηος δόζεθε, µέσπη ηεν 
ζςµθυνεζείζα εµέπα θαη ώπα. Οη παξαγγειίεο ζα απνζηέιινληαη ζηνλ 
πξνµεζεπηή εγγξάθσο (µε θαμ, e-mail, νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβίβαζεο), µε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξαιαµβάλνληαη έγθαηξα θαη ζχµθσλα µε ηα 
πξναλαθεξφµελα απφ ηνλ πξνµεζεπηή θαη ζα αλαγξάθνληαη ζε απηέο ηα 
επηζπµνχληα είδε πξνο πξνµήζεηα θαζψο θαη ε επηζπµεηή εµεξνµελία θαη ψξα 
παξάδνζεο. 

 
4. Ζ παξάδνζε  ηνπ θξέαηνο, ζα  γίλεηαη πάληνηε εληφο ηνπ  σξαξίνπ 

εξγαζίαο ησλ Μνλάδσλ - Τπεξεζηψλ (07:00 µέρξη 14:30), ζε  ρσξηζηή  
ζπζθεπαζία  θαηά  Μνλάδα,  µε µέξηµλα ηνπ πξνµεζεπηή. Ο ηειεπηαίνο 
ππνρξενχηαη λα µεηαθέξεη ηα είδε, ηηο εµέξεο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία, εληφο νρήµαηνο ςπγείνπ γηα ην νπνίν ζα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφµελε 
άδεηα θαη βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο, ηα νπνία θαη ζα πξνζθνµηζηνχλ µε ηα 

ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά (3ε θάζε δηαγσληζµνχ, δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) 
ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ παξαιαβή ησλ θξεάησλ ζα 
γίλεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα (επηηξνπή) θάζε Μνλάδαο, παξνπζία ηνπ 
πξνµεζεπηή ή η νπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ απηνχ. Δίλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ 
ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ λα παξεπξίζθνληαη αξµφδηα φξγαλά ηεο θαηά ηνλ ηεµαρηζµφ 
ησλ πξνο παξάδνζε θξεάησλ ζηελ έδξα ηνπ πξνµεζεπηή, ηα νπνία αθνχ 
ειέγμνπλ ηελ δηαδηθαζία ζα ζθξαγίδνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
θάζε Μνλάδα. 

 
5. ε θάζε παξάδνζε θξέαηνο, ν πξνµεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν ∆ειηίν 

Απνζηνιήο ζεσξεµέλν απφ ηελ νηθεία ∆ΟΤ (1 ζηέιερνο, θαη 1 αληίηππν πνπ ζα 
δίδεηαη ζηε Μνλάδα), ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη µε ιεπηνµέξεηα ην 
ζπγθεθξηµέλν ηεµάρην ηνπ θξέαηνο πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα. 

 
6. Δάλ  ν  πξνµεζεπηήο  αδπλαηεί  λα  εθηειέζεη  (µε  ππαηηηφηεηά  ηνπ) 

µέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα 
πνζφηεηα θξέαηνο, ηφηε ε πξνµήζεηα µπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν 
εµπφξην, ή δε δηαθνξά ηηµήο λα βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή. ηελ πξνθεηµέλε 
πεξίπησζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφµελεο 
θπξψζεηο. 

 
7. Σνλ πξνµεζεπηή βαξχλνπλ: 

 
α. Σα µεηαθνξηθά-δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα µέρξη ηελ π αξάδνζε 

ησλ πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ. 
 

β. Ζ  αμία  ησλ  δεηγµάησλ  πνπ ζα  ιεθζνχλ  γηα  έιεγρν  απφ
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ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 
 

γ. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνµνζεζία. 

 
δ. Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο 4% (Ν. 2198/94). 

 
8. Οη πξνβιεπφµελεο επηζεµάλζεηο επί ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα είλαη 

επαλάγλσζηεο  θαη  ζα  είλαη  έθηππεο,  µε   µειάλη   θαηάιιειν   γηα 
ζπζθεπαζίεο ηξνθίµσλ, είηε επί ηεο ζπζθεπαζίαο, είηε ζε εηδηθέο απηνθφιιεηεο 
εηηθέηεο θαη ζε εληαίν νπηηθφ πεδίν, απαγνξεπµέλεο ηεο ρξήζεο εµπνξηθψλ 
εηηθεηψλ (ηχπνπ ζνχπεξ µάξθεη). 

 

Άπζπο 6ο 
Σεσνηθή Πποζθοπά – Πποδηαγπαθέρ 

 

χµθσλα µε ηα πγεηνλνκηθά θξηηήξηα ησλ θνηλνηηθψλ 
Καλνληζµψλ (ΔΚ) 178/2002, (ΔΚ) 853/2004, (ΔΚ) 854/2004) θαη (ΔΚ) 2073/2005, 
θαζψο επίζεο θαη ηεο Δζληθήο λνµνζεζίαο µε ηελ νπνία εηζήιζαλ ζηελ ειιεληθή 
έλλνµε ηάμε, ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ  Πξνζζήθε  «2/Β»  ησλ  Δηδηθψλ Όξσλ 
ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αςξοµείυζε Ποζοηήηυν 

 

1. Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσµα ηεο Τπεξεζίαο, γηα  θαηαθχξσζε  15% 
ζηελ πεξίπησζε ηεο µεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή 50% ζηελ πεξίπησζε µηθξφηεξεο 
πνζφηεηαο (αφοπά διαγωνιζµούρ πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ από 100.001 εςπώ και 
άνω πεπιλαµβανοµένος Φ.Π.Α.), αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο θάιπςεο αλαγθψλ. 

 
2. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνµείσζε δε ζα έρεη θαµία επίδξαζε ζηελ ηηµή 

ησλ εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνµήζεηαο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παπαιαβή ςµβαηηθών Τιηθών 

 

Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 
αξµφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ, ζχµθσλα µε ηνπο 
φξνπο ζχµβαζεο θαη ηνπ παξφληνο, παξνπζία ηνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
πξνµεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σπόπορ Πιεπυµήρ – Απαηηούµενα ∆ηθαηοιογεηηθά Πιεπυµήρ 

 

1. Ζ πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή απφ ην Π Γηδπκνηείρνπ  ζα γίλεηαη µέζα 
ζε 30 εµέξεο απφ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα πξνζέξρεηαη χζηεξα 
απφ ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζθνµίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν µε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ παξαδίδνπλ 
νη Μνλάδεο. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη ηνηο µεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη πνζνζηφ 4% 



./. 
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γηα  ηνλ  αλαινγνχληα  θφξν  εηζνδήµαηνο   επί  ηεο  θαζαξήο  αμίαο (δειαδή µείνλ 
ΦΠΑ). 

 
2. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο απνηεινχλ ην εθδηδφµελν ηηµνιφγην ηνπ 

πξνµεζεπηή ζην ζα θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά νη παξαδνζείζεο πνζφηεηεο 
ζηηο Μνλάδεο (ζχµθσλα µε ηα εθδηδφµελα δειηία απνζηνιήο) θαη ηα δειηία 
απνζηνιήο. 

 
3. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ν πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνµίζεη ζην Π Γηδπκνηείρνπ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα, νη 
νπνίεο ζα αλαλεψλνληαη 10 εµέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπο. 

 
4. Ζ  πιεξσµή  δηέπεηαη  απφ  ηνλ  Ν.4152/2013  (ΦΔΚ  107/9-5-2013) 

Τπνπαξάγξαθνο Ε5 «πλαιιαγέο µεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη ∆εµνζίσλ Αξρψλ». 
 

5. εµεηψλεηαη φηη ζχµθσλα µε ην Ν∆Α 721/1970 νη ηξαηησηηθέο 
Δθµεηαιιεχζεηο (ηξαηησηηθά Πξαηήξηα) απαιιάζζνληαη γηα ηελ ελ γέλεη 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, απφ παληφο θφξνπ, ηέινπο, δηθαηψµαηνο θαη θξαηήζεσλ 
ππέξ ∆εµνζίνπ θαη ηξίησλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ηειψλ ραξηνζήµνπ, 
εθηφο εάλ άιισο θαζνξηζζεί µε λεφηεξν λφµν. Οµνίσο επί πξνµεζεηψλ πάζεο 
θχζεσο θαη εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ θεθάιαηα ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζµνχ γηα ινγαξηαζµφ ησλ Δθµεηαιιεχζεσλ θαµία θξάηεζε ελεξγείηαη 
ππέξ ∆εµνζίνπ θαη ηξίησλ, εθηφο εάλ άιισο θαζνξηζζεί µε λεφηεξν λφµν ή 
απφθαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Λοηποί Όποη 

 

1. ε πεξίπησζε αδπλαµίαο εθηέιεζεο νξηζµέλσλ ειέγρσλ απφ ηα 
θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή άιια αξµφδηα εξγαζηήξηα ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζµαηα ησλ µεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
ηηµέο ζα αλαγξάθνληαη ζην ∆ειηίν ηνπ ΥΖ µε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ παξαζθεπαζηή. 

 
2. ε πεξίπησζε πνπ ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή ηα άιια 

αξµφδηα εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγµαηα ζα απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν 
εξγαζηήξην ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα. 

 
3. Σα δείγµαηα πνπ ιαµβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή, πνπ 

ππνρξεψλεηαη ζε άµεζε αλαπιήξσζε ή µείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ 
απηή πνπ παξαδφζεθε ηειηθά. 
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4. Καηά ηα ινηπά ή ζε φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 
φξνπο ή ζε πεξίπησζε πξφδεισλ ζθαιµάησλ εθ µέξνπο ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ, ηζρχνπλ 
νη δηαηάμεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο πεξί δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 

 
 

 ρεο (ΠΒ) Θεφδσξνο Καλίδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Β. Δπηηειάξρε 
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο  
           Βνεζφο 4νπ ΔΓ/2  

 
 
 
 

 
ΠΡΟΘΖΚΔ ΔΗ∆ΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

«1» Πίλαθαο Δηδψλ πξνο Πξνµήζεηα θαη Ύςνπο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 
«2» Γεληθά θαη Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Νσπψλ Κξεάησλ θαη Πνπιεξηθψλ (Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή) 
    «3»       Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 



  
 ΥVI Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 

 «ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 

 4
Ο
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 

 21 Μαρ 18 

  

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  

Φ.600.163/10/71624/.109  

ΚΑΣΑΣΑΗ  

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΚΠΣΧΖ % (α) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 ΥΟΙΡΙΝΟ 

 

  

1 Μπούηη    

2 Παληζέηα   

3 πάια   

4 Μπρηδόια ιαηκού  

5 παιοκπρηδόιες  

6 Μπρηδόια Κόληρα,   

8 Φαρολέθρη  

9 οσβιάθη  

10 Κηκάς (τοηρηλός)   

 ΜΟΥΟ Α/Ο 
 

  

11 πάια - παιοκύηα   

12 Ποληίθη  

13 Φηιέηο  

14 ηρογγσιό  

16 Σραλς,   

17 Κηιόηο.  

18 Κόληρα  

20 Κηκάς (Μοζταρίζηος)   

 ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΣΟ 
 

  

21 Οιόθιερο (πιήρες ζθάγηο)   

22 Ζκηκόρηο  

23 Σεηαρηεκόρηο  

 ΚΑΣΙΚΙ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 

  

24 Οιόθιερο (πιήρες ζθάγηο)   

25 Ζκηκόρηο  

26 Σεηαρηεκόρηο  

 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΩΠΟ 
 

  

27 Οιόθιερο ηύποσ 65%   

28 Μπούηηα  

29 ηήζε  

30 οσβιάθη  
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31 Ροιό   

 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΝΩΠΗ 
 

  

32 Οιόθιερε ηύποσ 67%   

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
 α. Θα δοζεί εληαία έθπηωζε %γηα θάζε είδος θρέαηος (θαηεγορία) 
 β. Σστόλ αλάγθες ζε αλάκεηθηο θηκά ζα θαιύπηοληαη κε ηελ προκήζεηα αλά-
ιογωλ ποζοηήηωλ κοζταρίζηοσ θαη τοηρηλού θηκά 
 

 τες (ΠΒ) Θεόδωρος Καλίδες 
Αθρηβές Αληίγραθο Β. Δπηηειάρτε 
  
  
Τπιγός (ΔΜ) Κωλζηαληίλος Καλαβός  
           Βοεζός 4οσ ΔΓ/2  

 
 
 
 



XVI Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 
4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ  

                                                                          21 Μαρ 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600.163/10/71624/.109 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Ο σπογεγρακκέλος ............................ (Ολοκαηεπώλσκο) ηοσ 
...................... (Όλοκα Παηρός) θάηοηθος .................. (Πόιε, Υφρηό) 
................................... (Οδός θαη αρηζκός) ηει. ............... ποσ εθπροζφπώ ηελ 
....................................... (Όλοκα Δηαηρείας) ζας γλφρίδφ ηα παραθάηφ: 
 
 α. Λάβαμε γνώζη ηων γενικών και ειδικών όπων ηων 
ζςμθωνιών και ηηρ διακήπςξηρ, ηοςρ οποίοςρ ηοςρ αποδεσόμαζηε 
πλήπωρ, όπωρ και ηων διαηάξεων πος διέποςν ηοςρ Διαγωνιζμούρ. 
 
 β. Προζθέρφ θαηά είδος ηης εθπηώζεης επί ηοης % επί ηοσ κέζοσ 
όροσ (Μ.Ο.), ηηκώλ πώιεζες 4 θαηαζηεκάηφλ (2 ηοσ Γηδσκοηείτοσ θαη 2 ηες 
Ορεζηηάδας), ζσκπερηιακβαλοκέλοσ θαη ελός θρεοπφιείοσ ποσ ζηεγάδεηαη 
εληός ηφλ SUPER MARKETS, ηα οποία ζα ορίδοληαη κε κέρηκλα ηες 
επηηροπής παραιαβής λφπού θρέαηος ηες Μεραρτίας, θαηά ηελ εκέρα ποσ ζα 
γίλεηαη ε ιήυε ηηκώλ (ο ΦΠΑ δελ περηιακβάλεηαη ζηολ σποιογηζκό), όπφς 
παραθάηφ: 

 
Α/Α ΔΗΓΟ ΔΚΠΣΩΖ %  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 ΥΟΙΡΙΝΟ 
 

  

2 ΜΟΥΟ Α/Ο 
 

  

3 ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΣΟ 
 

  

4 ΚΑΣΙΚΙ ΓΑΛΑΚΣΟ 
 

  

5 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΩΠΟ 
 

  

6 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΝΩΠΗ 
 

  

 
                                                            Γηδσκόηεητο...................2018. 
 
 
 

             -Ο- 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
Τπογραθή θαη  
ηίζεηαη ζθραγίδα ηες εηαηρείας 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
Ο ζσλοιηθός προϋποιογηζκός ηοσ δηαγφληζκού επηκερίδεηαη ζηα είδε θρέαηος 
όπφς παραθάηφ: 



 
ΥΟΗΡΗΝΟ:     27.000 
ΜΟΥΟ Α/Ο:  116.000 
ΑΡΝΗ ΓΑΛΑΚΣΟ: 3.550 
ΚΑΣΗΚΗ ΓΑΛΑΚΣΟ: 1.125 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΩΠΟ: 49.000 
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΝΩΠΖ: 2.325 
ΤΝΟΛΟ:                    199.000 
 
 
 

 τες (ΠΒ) Θεόδφρος Καλίδες 
Αθρηβές Αληίγραθο Β. Δπηηειάρτε 
  
  
Τπιγός (ΔΜ) Κφλζηαληίλος Καλαβός  
           Βοεζός 4οσ ΔΓ/2  
 



XVI  Μ/Κ ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ       
«ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 

                4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 
                21 Μαξ 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
ΓΓΖ Φ.600.163/10/71624/.109 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΡΔΑΣΩΝ 
 

ΣΜΗΜΑ 1ν 
 
 1. ΓΔΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ 
 
  α. Ο όξνο «λσπό θξέαο» απνδίδεηαη ζηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή 
ζηα ηκήκαηα ησλ ζθαγίσλ ησλ ζεξκόαηκσλ δώσλ θαη πηελώλ, πνπ είλαη θαηάιιε-
ια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ θαη δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε ρσξίο θακία 
άιιε επεμεξγαζία, εθηόο από ηνλ ηεκαρηζκό θαη ηελ ςύμε.  
 
  β. Σα πξνζθεξόκελα ηεκάρηα θξέαηνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από 
δώα πγηή θαη από ζθάγηα θαιήο δηάπιαζεο θαη λα είλαη  εγρώξηαο παξαγσγήο ή λα 
πξνέξρνληαη από ρώξεο ηεο Δ.Δ.  
 
  γ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππ’ όςηλ νη θαηά θαηξνύο εθ-
δνζείζεο Γγέο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνύλ ζε απα-
γόξεπζε πξνκήζεηαο θξεάησλ πξνεξρόκελα από δώα πνπ εθηξέθνληαη ζε ρώξεο 
ή πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ελδεκνύλ ινηκώδε λνζήκαηα ζρεηηδόκελα κε ηε Γεκόζηα 
Τγεία (π.ρ. ζπνγγώδεο εγθεθαινπάζεηα βννεηδώλ, αθζώδεο ππξεηόο θιπ.) ή α-
θνξνύλ ζε αθαίξεζε από ην ζθάγην ζπγθεθξηκέλσλ ηεκαρίσλ ε θαηαλάισζε ησλ 
νπνίσλ εγθπκνλεί θηλδύλνπο. 
 
  δ. Σα δώα από ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο πξέπεη λα έρνπλ ζθα-
γεί ζε ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη θέξεη απαξαηηήησο εγθεθξηκέλν από ηελ 
Δ.Δ. θσδηθό αξηζκό ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηα εηζαγόκελα από ρώξεο ηεο 
Δ.Δ λσπά θξέαηα. Από ηελ εκεξνκελία ζθαγήο δελ πξέπεη λα έρνπλ παξέιζεη 
πεξηζζόηεξεο από 7 εκέξεο, γηα βόεην ή ρνηξηλό θξέαο, ή 3 εκέξεο γηα πνπιεξηθά. 
  
  ε. Σα ππό πξνκήζεηα ζθάγηα, εγρώξηαο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα έ-
ρνπλ επηζεσξεζεί από αξκόδην Κηελίαηξν ηεο Ννκνθηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
ηόπνπ ζθαγήο θαη λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο, από ηε Ννκνζεζία ζθξαγίδεο 
όπσο παξαθάησ: 
 
   (1) θξαγίδα θαηαιιειόηεηαο κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη  ε 
θαηαιιειόηεηα ηνπ ζθαγίνπ γηα δεκόζηα θαηαλάισζε. 
 
   (2) θξαγίδα πνηνηηθνύ ειέγρνπ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη 
ην είδνο θαη ε ειηθία ηνπ δώνπ από ην νπνίν πξνήιζε ην ζθάγην θαζώο θαη ν ηό-
πνο ζθαγήο ηνπ δώνπ.  
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   (3) θξαγίδα ηξηρηλνζθόπεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ρνηξηλά ζθά-
γηα κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη όηη ηα ελ ιόγσ ζθάγηα είλαη απαιιαγκέλα εγθπζησ-
κέλσλ ζηνπο κπο πξνλπκθώλ ηνπ παξαζίηνπ Trichinella spiralis. 
 
  ζη. Σα ππό πξνκήζεηα ζθάγηα πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο ηεο Δ.Δ. 
λα θέξνπλ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε (ζθξαγίδα) σνεηδνύο ζρήκαηνο θαηά ηα πξνβιε-
πόκελα ζην Π∆ 79/2007 (ΦΔΚ Σ.Β’ 95/03-05-2007). Δπηπξόζζεηα, ν πξνκεζεπ-
ηήο πξέπεη λα ζέηεη ππόςε ηνπ επηζεσξεηή Κηεληάηξνπ ην πηζηνπνηεηηθό θαηαιιε-
ιόηεηαο (CMR) ην νπνίν ζπλνδεύεη ηα εηζαγόκελα θξέαηα θαζώο θαη ην ηηκνιόγην 
αγνξάο ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξώο εθηόο ησλ άιισλ θαη ην είδνο ησλ 
ζθαγίσλ πνπ αγνξάζηεθαλ από ηνλ πξνκεζεπηή θαζώο θαη ε εκεξνκελία ζθαγήο 
ηνπο. 
  
  δ. Σα ππό πξνκήζεηα λσπά ζθάγηα (ηεηαξηεκόξηα, εκηκόξηα, απηνηε-
ιή ζθάγηα) ζα επηζεσξνύληαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο λσπνύ θξέαηνο, θαηά 
ηελ εκέξα πξνκεζείαο ηνπο κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο (κπτθή αλάπηπ-
με, ελαπόζεζε ιίπνπο, ειηθία δώνπ) θαη ελ γέλεη ηεο πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ζ 
δηαδηθαζία απνζηέσζεο ζα ιακβάλεη ρώξα ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ππόςε 
δηαδηθαζία δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο (επηηξνπήο παξαιαβήο). Ο πξνκεζεπηήο επηπξόζζεηα νθείιεη λα θα-
ζαξίδεη επηκειώο ηα πξνζθεξόκελα ηεκάρηα θξέαηνο από ηνλ ιηπώδε ηζηό, ηνπο 
ηέλνληεο, ηα κεγάια αγγεία θαη λεύξα θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο. 
 
  ε. ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε λσπνύ 
θξέαηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο Μνλάδεο επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ηνπ, αλεμαξ-
ηήηνπ επνρήο θαη απόζηαζεο, κε όρεκα απηνδπλάκνπ ςύμεσο ιόγσ ηνπ επαιινί-
σηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιόγσ εθνδίνπ. Σν θξέαο θαηά ην ρξόλν παξάδνζεο ζηηο 
Μνλάδεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ +7 oC, θαη νπνηα-
δήπνηε απόθιηζε πνπ αθνξά ζηνπο καθξνζθνπηθνύο - νξγαλνιεπηηθνύο ηνπ ρα-
ξαθηήξεο (π.ρ. αιινίσζε ηνπ ρξώκαηνο, ηεο νζκήο, ηεο ζύζηαζεο θιπ). 
 
 2. ΔΙΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΔΑΣΩΝ 
 
  α. Κξέαο Μόζρνπ 
 
   (1) θάγην βννεηδνύο: Ωο ζθάγην βννεηδνύο ραξαθηεξίδεηαη ην 
ζώκα ηνπ ζθαγίνπ δώνπ, νιόθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε εκηκόξηα κε ηνκή, πνπ δηέξρε-
ηαη θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κεηά ηελ αθαίκαμε, ηελ εθδνξά, ηνλ εθ-
ζπιαρληζκό θαη ηελ αθαίξεζε: 
 
    (α) Σεο θεθαιήο ζην ύςνο ηεο αηιαληντληαθήο δηάξζξσζεο. 
 
    (β) Σσλ πξνζζίσλ θαη νπηζζίσλ άθξσλ ηα νπνία θόβνληαη 
ζην ύςνο ησλ θαξπνκεηαθάξπησλ θαη ησλ ηαξζνκεηαηάξζησλ δηαξζξώζεσλ αληί-
ζηνηρα.  
 
    (γ) Σσλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζσξα-
θηθή, θνηιηαθή θαη ππειηθή θνηιόηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ πεξηλεθξηθνύ 
ιίπνπο, ηνπ ιίπνπο ηεο θαξδηάο θαη ηεο ππέινπ. 
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    (δ) Σσλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπλαθώλ 
κπώλ, ηνπ καζηνύ θαη ηεο γύξσ από απηόλ ιηπώδνπο κάδαο, ηνπ πένπο θαη ηνπ 
ιίπνπο ηνπ νζρένπ. 
 
    (ε) Σεο νπξάο ηεο νπνίαο θόβεηαη κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη 
ηνπ δεύηεξνπ θνθθπγηθνύ ζπνλδύινπ (άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ. 804/1980). 
 
   (2) Χαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο 
 
    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη από βννεηδέο ειηθίαο κέρξη 2 
εηώλ θαη από κέξε ηνπ ζθαγίνπ όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξαγξ. 2α ησλ 
εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
    (β) Σν ρξώκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη γεληθά λα είλαη εξπζξό. 
 
    (γ) Ζ ζύζηαζή ηνπ λα είλαη ηξπθεξή, ε ηνκή εύθνιε, ν θόθ-
θνο ιεπηόο θαη ην θξέαο νπδέπνηε πξέπεη λα θέξεη κώισπεο, ζηηθηέο αηκνξξαγίεο 
θαη απνρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο. 
 
    (δ) Σν εμσηεξηθό ιίπνο λα είλαη πεξηνξηζκέλν, ην δε εζσηε-
ξηθό ιεπθό θαη ζπκπαγέο.  
 
   (3) Πνηόηεηα θξέαηνο: Η πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο θαη θαηά ζπ-
λέπεηα ε εκπνξηθή ηνπ αμία απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ειηθίαο ηνπ δώνπ, ηεο 
δηάπιαζεο ηνπ ζθαγίνπ (κπϊθή αλάπηπμε) θαη ηεο πάρπλζεο (αλάπηπμε ιη-
πώδνπο ηζηνύ) ηνπ δώνπ. 
 
    (α) Ηιηθία ηνπ δώνπ: Ζ ειηθία ηνπ δώνπ εθηηκάηαη επρεξώο 
από ηελ νδνληνθπΐα ηνπ. Έηζη ηα ζθάγηα θαηεγνξίαο Α (αξζεληθά θάησ ησλ 2 ε-
ηώλ) πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Τπεξεζία έρνπλ δύν κόληκα δόληηα (κέζνη ηνκείο), ελώ 
ηα ππόινηπα δόληηα είλαη λενγηιά ή όια ηα δόληηα ηνπο είλαη λενγηιά (άξζξ. 17 ηνπ 
από 30.11.1940 Β.Γ.). Δπεηδή όκσο ε θεθαιή ηνπ δώνπ είλαη απνθνκκέλε από ην 
ππόινηπν ζθάγην ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο βαζίδεηαη, ζε πξαθηηθό επίπεδν, ζην βαζ-
κό νζηέσζεο ηνπ ζθειεηνύ ηνπ δώνπ. Δηδηθόηεξα ζε ζθάγηα ΜΟΥΟΤ εθηηκώληαη 
ηα παξαθάησ: 
 
     1/ Οη ρόλδξηλεο απνιήμεηο ησλ αθαλζσδώλ απνθύ-
ζεσλ ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ ζσξαθηθώλ ζπνλδύισλ, δελ παξνπζηάδνπλ κηθξέο 
δηάζπαξηεο εξπζξέο λεζίδεο νζηίηε ηζηνύ (έλδεημε αξρόκελεο νζηέσζεο). 
 
     2/ Σν πξόζζην ηκήκα ηνπ πξώηνπ ζηεξληδίνπ θαιύ-
πηεηαη από ρόλδξν θαηά ην έλα ηέηαξην ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ελώ ν ρόλδξνο κεηαμύ 
ησλ ππνινίπσλ ζηεξληδίσλ κόιηο είλαη νξαηόο. 
 
     3/ Μεηαμύ ησλ αθαλζσδώλ απνθύζεσλ ησλ ζπνλ-
δύισλ ηνπ ηεξνύ νζηνύ παξακέλεη νξαηόο ρόλδξνο. 
 
     4/ Ζ εβντζρηαθή ζύκθπζε (ηνκή) απνηειείηαη από 
ρόλδξν θαηά ηα δύν ηξίηα ηεο.  
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    (β) Γηάπιαζε - βαζκόο πάρπλζεο ηνπ ζθαγίνπ: Ζ θαηάηαμε 
ησλ ζθαγίσλ βννεηδώλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο 
1026/91/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ κπώλ) θαη 103/2006 
(θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ) ζύκθσλα κε ηνπο 
παξαθάησ πίλαθεο:  
 

Καηεγνξία ζθαγίνπ ζύκθω-
λα κε ηε δηάπιαζή ηνπ 

(1026/91/ΔΟΚ) 
Πεξηγξαθή 

''S'' Αλώηεξε 
Οη πιάγηεο όςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο. Ζ αλά-
πηπμε ησλ κπώλ είλαη εμαηξεηηθή (παξαηεξείηαη δη-

πινγινπηηζκόο) 

''E'' Δμαίξεηε 
Οη πιάγηεο όςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο, έσο πν-
ιύ θπξηέο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπώλ είλαη εμαηξεηηθή 

''U'' Πνιύ θαιή 
 

Οη πιάγηεο όςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θακπύιεο ζην 
ζύλνιό ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπώλ είλαη πνιύ θαιή 

''R'' Καιή 
 

Οη πιάγηεο όςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο ζην ζύ-
λνιό ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπώλ είλαη θαιή 

''O'' Αξθεηά θαιή 
 

Οη πιάγηεο όςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο, έσο θνί-
ιεο. Ζ κπτθή αλάπηπμε είλαη κέηξηα 

''P'' Μέηξηα 
 

Οη πιάγηεο όςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θνίιεο, έσο πνιύ 
θνίιεο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπώλ είλαη πεξηνξηζκέλε 

Καηεγνξία ζθαγίνπ 
ζύκθσλα κε ηελ 

θαηάζηαζε πάρπλζεο 
(2930/81/ΔΟΚ) 

Πεξηγξαθή 

''1'' Πνιύ κηθξή 
Υσξίο ιίπνο ζην εζσηεξηθό ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηε-
ηαο 

''2'' Μηθξή 
ην εζσηεξηθό ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο ν κπο κε-
ηαμύ ησλ πιεπξώλ δηαθξίλεηαη ζαθώο 

''3'' Μέζε 
ην εζσηεξηθό ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο ν κπο κε-
ηαμύ ησλ πιεπξώλ δηαθξίλεηαη αθόκε 

''4'' Μεγάιε (Παρύ) 
 

Οη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ κεξνύ πξνεμέρνπλ. 
ην εζσηεξηθό ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο ν κπο κε-
ηαμύ ησλ πιεπξώλ είλαη δπλαηόλ λα είλαη δηεζεκέλνο 
ιίπνπο 

''5'' Πνιύ Μεγάιε (Πνιύ Παρύ) 

Ο κεξόο θαιύπηεηαη ζρεδόλ πιήξσο από ιίπνο θα-
ηά ηξόπν ώζηε νη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ είλαη 
ειάρηζηα εκθαλείο. ην εζσηεξηθό ηεο ζσξαθηθήο 
θνηιόηεηαο ν κπο κεηαμύ ησλ πιεπξώλ είλαη ιίπνπο 

 
    (γ) ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο απνδεθηέο 
θαηεγνξίεο ζθαγίνπ βννεηδώλ απνηεινύλ απηέο κέρξη ηεο ειηθίαο ησλ 2 εηώλ (Μό-
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ζρνο), νη S, E, U ζε όηη αθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ θαη νη 1, 2, 3 ζε όηη ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ. 
 
 
   (4) Δπηηξεπόκελα Σεκάρηα Κξέαηνο 
 
    (α)  Πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ από κέξνπο 
ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη: 
 
     1/ Μεξόο: Σν ηεκάρην απηό δηακνξθώλεηαη, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ «θηιόην» θαη «νπίζζην θόηζη» θαη πεξηιακβάλεη ην ηξαλο, 
ην ζηξνγγπιό, ηελ νπξά θαη ην λνπά. 
 
     2/ Κηιόην: Οξίδεηαη κεηαμύ ησλ ηεκαρίσλ «θόληξα» 
θαη «ιάπαο» (πξνζζίσο) θαη «κεξνύ» (νπηζζίσο). 
 
     3/ Κόληξα: Σν ηεκάρην απηό από πιεπξάο νζηώλ πε-
ξηιακβάλεη ηνπο δύν (2) ηειεπηαίνπο ζσξαθηθνύο ζπνλδύινπο θαζώο θαη ηνπο έμη 
(6) νζθπτθνύο ζπνλδύινπο. 
 
     4/ Μπξηδόιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηό δηαρσξίδε-
ηαη από ην ηεκάρην «ζπαινκπξηδόιεο» (ςεπηνκπξηδόιεο) κε ηνκή θάζεηε ζηε 
ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη κεηαμύ 6εο θαη 7εο πιεπξάο. 
 
     5/ παινκπξηδόιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηό δηα-
ρσξίδεηαη από ην ηεκάρην «ηξάρεινο» θαη νπηζζίσο έρεη ηα όξηα ηνπ ηεκαρίνπ 
«κπξηδόιεο». 
 
     6/ πάια:  Σν ηεκάρην απηό δηακνξθώλεηαη, κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ «πνληίθη» θαη «πξόζζην θόηζη» από ην πξόζζην άθξν 
(αξζξ. 4 ηνπ Π.Γ. 186/1981). 
 
    (β) Ζ πξνκήζεηα από ηηο Μνλάδεο άιισλ ηεκαρίσλ λσπνύ 
θξέαηνο (π.ρ. ηξάρεινο, ζηεζνπιεπξέο, ιάπα θιπ.), πιελ ησλ θαζνξηδόκελσλ 
ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ, δελ  πξνβιέπεηαη. 
 

(γ) Καη’ εμαίξεζε, ζηε Λέζρε Αμησµαηηθώλ παξέρεηαη ε 
δπλαηόηεηα   πξνµεζείαο   νπνηνπδήπνηε   ηεµαρίνπ   λσπνύ   θξέαηνο ΜΟ-
ΥΟΤ, πξνθεηµέλνπ λα θαιπθζνύλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπζζη-
ηίνπ. 
 
 
  β. Χνηξηλό Κξέαο 
 
   (1) θάγην ρνίξνπ: Ωο ζθάγην ρνίξνπ ραξαθηεξίδεηαη ην ζώκα 
ηνπ ζθαγίνπ ρνίξνπ κεηά ηελ αθαίκαμε θαη ηνλ εθζπιαρληζκό, νιόθιεξν ή δηαηξε-
κέλν ζε εκηκόξηα, ρσξίο ηε γιώζζα, ηηο ηξίρεο, ηηο νπιέο, ηα γελλεηηθά όξγαλα, ην 
πεξηλεθξηθό ιίπνο, ηνπο λεθξνύο θαη ην δηάθξαγκα (Καλνληζκόο 3513/93/ΔΚ). 
 
   (2) Χαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο 
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    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη από δώα βάξνπο όρη κεγαιύ-
ηεξνπ ησλ 90-110 θηιώλ (βάξνο δσληαλνύ δώνπ). Σν ζθάγην πξέπεη λα είλαη γδαξ-
ηνύ ηύπνπ. 
 
    (β) Σν ρξώκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ιεπθόθαην έσο  
ξνδόρξνπλ θαη ζπλεθηηθό. 
 
    (γ) Σν εμσηεξηθό ιίπνο λα είλαη ιεπθό ή θαηόιεπθν θαη λα 
έρεη γεληθά νκνηόκνξθε θαηαλνκή επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθαγίνπ.  
 
    (δ) Σν καξκαξσηό ηνπ θξέαηνο, δειαδή ην ιίπνο πνπ απα-
ληά αλάκεζα ζηηο κπτθέο ίλεο, δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο. 
 
   (3) Πνηόηεηα Κξέαηνο 
 
    (α) Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ ρνίξσλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Καλνληζκνύο 3220/84/ΔΟΚ θαη 3513/93/ΔΚ ζύκθσλα κε ηελ 
εθαηνζηηαία πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε άπαρν θξέαο όπσο παξαθάησ: 

 

Καηεγνξία  
% πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο ζε 

κπτθή κάδα (θαηά βάξνο) 

''E'' Δμαίξεηε 55 θαη πεξηζζόηεξν 

''U'' Πνιύ θαιή 50 θαη κέρξη θάησ από 55 

''R'' Καιή 45 θαη κέρξη θάησ από 50 

''O'' Αξθεηά θαιή 40 θαη κέρξη θάησ από 45 

''P'' Μέηξηα θάησ από 40 

 
    (β) ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο απνδεθηέο 
θαηεγνξίεο ζθαγίνπ ρνίξνπ απνηεινύλ νη E, U, R ζε όηη αθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ 
ζθαγίνπ.  
 
   (3) Δπηηξεπόκελα Σεκάρηα Κξέαηνο 
 
    (α) Απαγνξεύεηαη ε πξνκήζεηα ζηηο Μνλάδεο ηεκαρίσλ 
λσπνύ θξέαηνο πιελ ησλ θαζνξηδόκελσλ ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ εηδηθώλ όξσλ 
ζπκθσληώλ. 
 
    (β) Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο κπξηδόιεο ηνπ ιαηκνύ ε 
πξνκήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ζπληζηάηαη θαζόηη απνηεινύλ ηεκάρηα ζαθώο θαησηέ-
ξνπ πνηόηεηνο (αλαινγία κπτθήο κάδαο πξνο ιηπώδε - ζπλδεηηθό ηζηό) θαη κηθξόηε-
ξνπ βάξνπο (εκθάληζε κεξίδαο) από ηηο ινηπέο κπξηδόιεο πνπ πξνθύπηνπλ από 
ηνλ ηεκαρηζκό ηνπ θαξέ. 
 

(γ) Καη’ εμαίξεζε, ζηε Λέζρε Αμησµαηηθώλ παξέρεηαη ε 
δπλαηόηεηα   πξνµεζείαο   νπνηνπδήπνηε   ηεµαρίνπ   λσπνύ   θξέαηνο ΥΟΗ-
ΡΟΤ, πξνθεηµέλνπ λα θαιπθζνύλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπζζη-
ηίνπ. 
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  γ. Κηκάο Μόζρνπ - ή ρνίξνπ 
  

(1) Ζ  παξαζθεπή  µηηησηνύ  (θηµά)  από  ηεµάρην  λσπνύ θξέα-
ηνο µόζρνπ  ή  ρνίξνπ  ζα  πξαγµαηνπνηείηαη   ππνρξεσηηθά  ζηηο   εγθαηαζηά-
ζεηο ησλ πξνµεζεπηώλ, µε µέζα θαη πξνζσπηθό ηνπο,  εθηόο  αλ  θάπνηα παξα-
ιήπηξηα Μνλάδα - Αλεμάξηεηε Τπνµνλάδα - Τπεξεζία ελεµεξώζεη εγγξάθσο 
ηνλ πξνµεζεπηή όηη επηζπµεί λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο, µε δηθά ηεο µέζα θαη πξνζσ-
πηθό. 
 
   (2) Ο θηκάο λα πξνέξρεηαη από ηεκάρην ηεο θαηεγνξίαο 
θξεάηωλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα είδε πξνο πξνκήζεηα ηεο Πξνζζήθεο «1» 
ηωλ εηδηθώλ όξωλ  ηνπ δηαγωληζκνύ. 
 
    
   (3) Ο θηκάο δελ επηβαξύλεηαη κε θακία πξόζζεηε δαπάλε 
θαη πωιείηαη ζηελ ηηκή, πνπ ηειηθά έρεη δηακνξθωζεί, ηεο θαηεγνξίαο (θνκ-
καηηνύ) θξέαηνο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη. 
 
   (4) Ζ παξαζθεπή θηκά κόζρνπ δένλ όπσο πξαγκαηνπνηείηαη 
ρσξηζηά από απηήλ ηνπ θηκά από ρνηξηλό θξέαο ην νπνίν έρεη ζαθώο ρακειόηεξε 
ηηκή, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αλάκημή ηνπο. 
 
   (5) Ο θηκάο πξνέξρεηαη πάληα από λσπό θξέαο, όπσο θαη νη 
ινηπέο θαηεγνξίεο θξεάησλ. 
 
   (6) Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, ν θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη παξνπζία 
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνκε-
ζεπηώλ, θαηόπηλ εηδνπνίεζήο ηνπο από ηελ Σαμηαξρία 
 
  δ. νπβιάθη από Χνηξηλό Κξέαο 
 
   (1) Πεξηγξαθή 
 
    Παξαζθεπάδεηαη από λσπό ρνηξηλό θξέαο ην νπνίν κε κνξθή 
ηεκαρηδίσλ ε θύβσλ πιεπξάο 2 cm πεξίπνπ θέξεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν μύιη-
λν ζηήξηγκα. 
 
 
   (2) Βάξνο 
 
    Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη' ειάρηζην 75 γξακκάξηα 
 
   (3) Δθαηνζηηαία ζύλζεζε 
 
    (α) Μπτθόο ηζηόο ρνηξηλνύ θξέαηνο θαη' ειάρηζην 80%. 
 
    (β) Ληπώδεο ηζηόο (νξαηόο ππό κνξθή θύβσλ) θαηά κέγη-
ζην 20% 
 
   (4) Δηδηθνί Όξνη - Απαγνξεύζεηο 
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    (α) Σα πξντόληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από πξώηεο 
ύιεο πνπ ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ ΚΣΠ. 
 
    (β) Παξαζθεπάδνληαη από λσπό ρνηξηλό θξέαο θαη θέξνληαη 
ζηελ θαηαλάισζε ζε μύιηλν ζηήξηγκα πνπ έρεη ππνζηεί εηδηθή θαηεξγαζία (πιηθό 
θαηάιιειν γηα ηξόθηκα). 
 
    (γ) Σα πξντόληα δηαθηλνύληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απην-
δύλακνπ ςύμεο αλεμαξηήησο επνρήο έηνπο, ζε ζεξκνθξαζία όρη αλώηεξε ησλ +3ν 
C. πληεξνύληαη ζε ςπθηηθνύο ρώξνπο κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνύ ζηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία. 
 
    (δ) πζθεπαζία ηνπ πξντόληνο νκαδηθή ζε εηδηθνύο πεξηέ-
θηεο (ιεθαλίδηα) πνπ θέξνπλ επέλδπζε από πνιπαηζπιέλην - πνιπακίδην ή πνιπ-
πξνππιέλην. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην πξντόλ από κνιύλζεηο - 
ξππάλζεηο εμσγελνύο πξνέιεπζεο θαη από αθπδάησζε. 
 
    (ε) Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα ην 
είδνο θξέαηνο, ε επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ν θσδηθόο ΔΔ ή ν αξηζ-
κόο αδείαο ιεηηνπξγίαο ζθαγηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ 
ηεκαρηζκνύ - θνπήο ηνπ θξέαηνο θαζώο θαη όηη επηπιένλ πξνβιέπεηαη από ηνλ ΔΚ 
1169/2011. 
 
    (ζη) Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε πξνηεγαληζκέλσλ πξντόλησλ. 
 
    (δ) Απαγνξεύεηαη ε ηερλεηή ρξώζε ηνπ πξντόληνο. 
 
    (ε) Σα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηνπ πξντόληνο ζα πξέπεη 
λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη : 
 
     1/ ην Π.Γ. 79/2007 (ΦΔΚ Σ.Β’95/03-05-2007) θαη 
ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ) 853/2004. 
    
 
     2/ ηηο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιε-
ξνύλ ηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο ηξνθίκσλ όπσο 
απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/Γ. Π. νηθ. 96967(ΦΔΚ 
2718/η.β’/08-10-2012). 
 
     3/ ηνλ Κ 422-10 ζε όηη αθνξά ζην θύιιν επηζεσ-
ξήζεσο βηνκεραληώλ - βηνηερληώλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ. 
 
    (ζ) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ πγεηνλνκηθνύ ε-
ιέγρνπ ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ θαζώο θαη ησλ ρώξσλ επεμεξγαζίαο ησλ εξ-
γαζηεξίσλ παξαζθεπήο κε ζθνπό ηελ δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθώλ πγηεηλήο θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξώησλ πιώλ. 
 
    (η) Όιεο νη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ ΚΣΠ, άξζξα 21, 22, θαη 24. ε πεξηπηώζεηο ζπλδπαζκνύ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 
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ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί, πηζηνπνηεηηθό ζην νπνίν λα 
θαίλεηαη όηη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ζπ-
ζθεπαζία ηξνθίκσλ. 
 
   (5) Δξγαζηεξηαθέο ηαζεξέο 
 
    (α) Μηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο λσπνύ πξντόληνο ό-
πσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΔΚ 2073/2005 θαη ΔΚ 1441/2007. 
 
    (β) Υεκηθέο - Ηζηνινγηθέο όπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Κώδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία  
 
  ε. θάγηα - Κνηόπνπιωλ[ζύµθσλα µε ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ) 543/2008] 
 
   (1) Ωο λσπά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζθάγηα πνπιεξηθώλ, ηα νπνία 
δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία κε ζθνπό ηε  ζπληήξεζή ηνπο, πιελ 
ηεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ςύμεο (0 - 4ν C). 
 
   (2) Σα λσπά ζθάγηα πνπιεξηθώλ πνπ πξνκεζεύεηαη ε Τπεξεζία 
δηαθξίλνληαη: 
 
    (α) Σύπνπ 70%: Δίλαη απαιιαγκέλα από θεθάιηα, άθξα 
από ηνλ ηαξζό θαη θάησ, ηξαρεία, νηζνθάγν, έληεξα, γελλεηηθά όξγαλα αδέλεο 
πξσθηνύ, ρνιεδόρν θύζηε θαη πλεύκνλεο. Φέξνπλ εληόο  ηεο θνηιηαθήο θνηιόηε-
ηαο, πεξηηπιηγκέλα, ηελ θαξδηά, ην ήπαξ, ηνλ ηξάρειν θαη ηνλ κπώδε ζηόκαρν. 
 
    (β) Σύπνπ 65%: Όπσο παξαπάλσ αιιά θέξνπλ ζηελ θνη-
ιηαθή θνηιόηεηα κόλν ηνλ απνθνπέληα ηξάρειν. 
 
   (3) Σα ζθάγηα θνηόπνπισλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη από πηελά 
απόιπηα πγηή θξενπαξαγσγώλ θπιώλ θαη ησλ δύν θύισλ, θαιά αλεπηπγκέλα, ε-
ιηθίαο κέρξη 3 κελώλ (Broilers). 
 
   (4) Σα πηελά πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή πξέπεη : 
 
    (α) Να κελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε παξεληεξηθή νξκνλνζεξα-
πεία θαη λα κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγόλα ή άιιεο νξ-
κόλεο κε παξόκνηα δξάζε ή γεληθά κε νπζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ βιαπηηθή επί-
δξαζε ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηώλ. 
 
    (β) Να κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ απα-
γνξεπκέλεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο (π.ρ. αληηβηνηηθά) ή άιιεο νπζίεο. Δθόζνλ έρνπλ 
ρνξεγεζεί επηηξεπόκελεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα έρνπλ ηεξεζεί νη 
πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ρξόλνη αλακνλήο πξηλ ηε ζθαγή, όπσο απηνί πξν-
βιέπνληαη από ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηεο θάζε νπζίαο. 
 
    (γ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ή επε-
μεξγαζία κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθώλ νπζηώλ 
πνπ δίδνπλ ηερλεηό ρξσκαηηζκό ή γεύζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξ-
γαζία κε ρξσζηηθέο, θπζηθέο ή ηερλεηέο. 
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    (δ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε αληηβηνηηθά ή κε 
ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο. 
 
   (5) Σα ζθάγηα πνπιεξηθώλ λα πξνέξρνληαη από εγθεθξηκέλν 
ζθαγείν ην νπνίν ππόθεηηαη ζε έιεγρν από ηελ αξκόδηα αξρή ζύκθσλα κε ηα άξ-
ζξα 6 θαη 8 ηεο νδεγίαο 2004/41   θαη ην νπνίν έρεη αξηζκό έγθξηζεο ζηνλ θαηάιν-
γν εγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γε-
σξγίαο. Ζ δε ζθαγή θαη επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από άξηζηεο ζπλζή-
θεο πγηεηλήο. 
 
   (6) Σα ζθάγηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηε-
ξηζηηθά: 
 
    (α) Ζ ζάξθα λα είλαη ηξπθεξή, ην δέξκα απαιό, ιείν θαη εύ-
θνια πηπζζόκελν, ην ζηέξλν ρνλδξώδεο εύθακπην ζε όιε ηνπ ηελ έθηαζε. Σν ιί-
πνο λα κελ είλαη άθζνλν λα εκθαλίδεη ρξώκα ιεπθό ή ειαθξά ππνθίηξηλν, ρσξίο 
θαηλόκελα ηάγγηζεο. 
 
    (β) Να κελ παξνπζηάδνπλ αλώκαιν ρξώκα ή νζκή θαη α-
πνθιίζεηο από ηνπο θπζηνινγηθνύο καθξνζθνπηθνύο θαη νξγαλνιεπηηθνύο ηνπο 
ραξαθηήξεο. 
 
    (γ) Ο ρξόλνο ζπληήξεζήο ηνπο από ηελ ζθαγή κέρξη ηελ 
παξαιαβή ηνπο ζηελ Τπεξεζία λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εκέξεο. 
 
    (δ) Να ζπληεξνύληαη κέζα ζε ςπθηηθνύο ρώξνπο ζεξκν-
θξαζίαο 0 - 4 νC, ν δε ζπλνιηθόο ρξόλνο ζπληήξεζεο ηνπο από ζθαγή κέρξη  ηελ 
θαηαλάισζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο νθηώ (8) εκέξεο. 
 
   (7) ε θάζε ζθάγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθό πιαθί-
δην επθξηλώο ηα παξαθάησ: 
 
    (α) H πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (Καηεγνξία Α) 
 
    (β) Ζ ζθξαγίδα θαηαιιειόηεηαο γηα θαηαλάισζε 
 
    (γ) Ο θσδηθόο αξηζκόο ηνπ ζθαγείνπ 
 
    (δ) Ζ εκεξνκελία ζθαγήο θαη 
 
    (ε) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
 
   (8) Όια ηα ζθάγηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα θαηαιιε-
ιόηεηαο γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ηνπ θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ. 
 
   (9) Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ηεξνύλ όινπο ηνπο θαλόλεο 
πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηώλ. 
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   (10) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά λσπόηεηαο ησλ ζθαγίσλ πνπιε-
ξηθώλ είλαη ηα παξαθάησ: 
 
    (α) Σξαύκα ζθαγήο: Να θέξεη λσπέο αηκνξξαγηθέο δηεζή-
ζεηο. Σν αίκα λα είλαη άνζκν, όρη πεγκέλν θαη εξπζξνύ ρξώκαηνο. 
 
    (β) Μπτθέο κάδεο: ην ζηήζνο λα είλαη ιεπθέο. Να κελ π-
πάξρνπλ αηκαηώκαηα. 
 
    (γ) Γέξκα: ηηιπλό, ρσξίο νζκή 
    (δ) Οζκή θνηιηαθήο θνηιόηεηαο: Να κελ είλαη δπζάξεζηε. 
 
    (ε) Άθξα: Να είλαη πγξά θαη λα θάκπηνληαη εύθνια. 
 
   (11) Σα ζθάγηα λσπώλ θνηόπνπισλ λα είλαη ειηθίαο κέρξη ηξηώλ 
(3) κελώλ θαη λα έρνπλ βάξνο από 1.200 κέρξη 1.500 γξακκάξηα. 
 

ΣΜΗΜΑ 2ν  
 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΜΝΟΔΡΙΦΙΩΝ 
 

  1. Σα ακλνεξίθηα λα θέξνπλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο σκνπιάηεο θαη 
ησλ νπηζζίσλ άθξσλ ηηο πξνβιεπόκελεο ζθξαγίδεο θπαλνύ ρξσκαηηζκνύ, ζηξνγ-
γπιή ηεο θαηαιιειόηεηαο θαη ξνκβνεηδήο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηόπν ηνπ ζθαγείνπ θαη 
αλαγξάθεη ΔΡΗΦΗΟ ή ΑΜΝΟ. Έιιεηςε ζθξαγίδσλ ζεκαίλεη παξάλνκε ζθαγή θαη 
πηζαλόλ επηθίλδπλν θξέαο. 
 
 2. Σα αξληά πξέπεη λα είλαη εγρώξηα θαη λα αλήθνπλ ζε ιεπηόνπξεο θαη όρη 
Οη νπξέο ησλ αξληώλ λα κελ είλαη θνκκέλεο. 

 
 3. Ζ ζθαγή ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ πξν ηξηεκέ-
ξνπ, ώζηε λα έρεη γίλεη απνζηξάγγηζε θαη όρη πιένλ ησλ 7 εκεξώλ. 

 
 4. Σν βάξνο ηνπ ζθαγίνπ λα θπκαίλεηαη από 6 έσο 12 θηιά ην αλώηεξν, 
εθηόο εάλ θάπνηα Μνλάδα επηζπκεί δηαθνξεηηθά. 

 
 5. Σν ρξώκα ηνπ ζθαγίνπ λα είλαη εξπζξό πξνο εξπζξόιεπθν θαη νη εζσ-
ηεξηθέο επηθάλεηεο ζηηιπλέο, εθπγξέο θαη εξπζξέο. 
 
 6. Να κελ ππάξρνπλ ζεκεία αθπδαηώζεσο θαη θειίδεο άιισλ ρξσκάησλ. 
 
 7. Ζ νζκή ηεο θνηιόηεηαο, από ην άλνηγκα πνπ θέξεη ζηελ κέζε γξακκή 
λα είλαη θπζηνινγηθή. Να κελ έρεη ξππαλζεί εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά από πεξηερό-
κελν ίνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ ζθαγή ηνπ. 
 
 8. Κάζε αξλί λα έρεη κηα «ζθέπε» ή «κπόιηα» θνιιεκέλε ζηε πιάηε ηνπ. 
Απαγνξεύεηαη ε αλάκημε ηνπο ζηηο ζπθσηαξηέο ή ε ύπαξμε δεύηεξεο ή πεξηζζνηέ-
ξσλ κέζα ζηε ζσξαθηθή θνηιόηεηα. 
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 9.  Σα κάηηα ηνπ ζθαγίνπ λα είλαη δσεξά θαη λα θαηαιακβάλνπλ νιόθιεξε 
ηελ θνηιόηεηα ηεο νθζαικηθήο θόγρεο. 
 
 10. Οη ζπθσηαξηέο λα είλαη πιήξεηο (ζπθώηη, θαξδηά, ζπιήλα, λεθξά, πά-
γθξεαο). 
 
 11. Οη ζπθσηαξηέο λα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηελ θπζηθή ηνπο ζέζε θαη όρη ε-
ιεύζεξεο κέζα ζηελ ζσξαθηθή θνηιόηεηα. Σν ζπθώηη λα είλαη ζπλεθηηθό θαη όρη εύ-
ζξππην (ζξίβεηαη εύθνια). 
 
 12. Οη επηθάλεηεο ησλ πλεπκόλσλ θαη ηνπ ζπθσηηνύ λα είλαη ιείεο, ζηηιπλέο 
θαη έθπγξεο. 
 
 13. Οη ηαξζνί θαη θαξπνί ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθνπεί εληειώο θαη λα α-
πνπζηάδνπλ. Σπρόλ παξακνλή ηνπο απνηειεί αγνξαλνκηθή παξάβαζε. 
 
 14. Σα έληεξα λα είλαη ζηηιπλά, ειαζηηθά, ρσξίο ίρλε ελδνπαξαζίησλ. Πξέ-
πεη λα έρνπλ ην δηθό ηνπο ρξώκα θαη λα κελ αλαδίδνπλ έληνλε θνπξαλώδε νζκή. 
 
 

 ρεο (ΠΒ) Θεόδσξνο Καλίδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Β. Δπηηειάξρε 
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο  
           Βνεζόο 4νπ ΔΓ/2  

 
 



./. 
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Διζαγυγή 
 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, πξαγµαηνπνηείηαη ζχµθσλα µε ηελ 
θείµελε λνµνζεζία πεξί δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ πξνµεζεηψλ. 

 
Σα άξζξα θαη νη νξηζµνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηελ ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
Ζ ζπµπιήξσζε ησλ απαηηνχµελσλ ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ απφ ην παξφλ 

πξνζρέδην, ζα νινθιεξσζεί µεηά ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ µε βάζε ηελ 
ηερληθννηθνλνµηθή πξνζθνξά, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο 
θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάµελεο λνµνζεζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Οπιζµοί 

 

ηε χµβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη 
αληίζηνηρα ζην παξφλ άξζξν: 

 
1.1 Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεµέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, 

εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη ζην πιαίζην ηεο χµβαζεο, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ηειεγξαθεµάησλ θαη ηειενµνηνηππηψλ 

(fax). Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ µεηαμχ ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ (ΜΔΡΑΡΥΗΑ 

- Αλαδφρνπ) δχλαηαη λα πξαγµαηνπνηεζεί θαη µε ηε ρξήζε µελπµάησλ 

ειεθηξνληθνχ (e-mail) ζε ζπγθεθξηµέλε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχµβαζε. 

Ωο ρξφλνο θνηλνπνίεζεο ζεσξείηαη απηφο ηεο απνζηνιήο ηνπ e-mail. 

 
1.2 Ζµέξα: ε εµεξνινγηαθή εµέξα. 

 
1.3 Παξαδνηέα: Σα πξντφληα πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδφζεη ή νθείιεη λα 

παξαδφζεη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ, ζχµθσλα µε ηε χµβαζε. 

 
1.4 Πξνζεζµίεο: ηα αλαθεξφµελα ζηε χµβαζε ρξνληθά δηαζηήµαηα ζε 

Ζµέξεο. 

 
1.5 χµβαζε: ε παξνχζα ζπµθσλία, ηελ νπνία ζπλάπηνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ ηα ζπµβαιιφµελα µέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ ζχµβαζε 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπµπιεξσζεί, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπµθσλίαο ησλ 

ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Σόπορ και ο Υπόνορ Τπογπαθήρ ηηρ ύµβαζηρ 

ςµβαλλόµενα Μέπη 

 
2.1 Σφπνο  ππνγξαθήο  ηεο  ζχµβαζεο:  ……………………………….,  ζηελ  

έδξα   …………………………………………………………. 
 

2.2 Υξφλνο  ππνγξαθήο  ηεο  ζχµβαζεο  ……………..  2018  εµέξα  ηεο 
εβδνµάδνο ………………………... 

 
2.3 πµβαιιφµελνη : 

 
2.3.1 Ο …………………………………….., ∆ηεπζπληήο ηνπ 4νπ 

Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ ηεο Μεξαξρίαο , σο εθπξφζσπνο ηεο Μεξαξρίαο  θαη θαη’ 
επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ ∆εµνζίνπ, ζχµθσλα µε ηε Φ. 
………………………………………………………………, εθεμήο θαινχµελνο 
«Αγοπαζηήρ». 

 
2.3.2 Ο …………………………………………..…….. ηνπ ……………… 

(Α∆Σ  ……..........,  εµεξνµελία  έθδνζεο  ………………..,  AT  ………………),  σο 
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ………...................………………………… 
(……………………………………………………), εθεμήο θαινχµελνο «Ανάδοσορ». 

 

 
./. 
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ΑΡΘΡΟ 3  
ηοισεία Καηακςπυηικήρ Απόθαζηρ 

Πεπιεσόµενο ύµβαζηρ 
 

3.1 Με ηελ ππ. αξηζ. Φ. 
………………………………………………………….. θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ε 
ΥVΗΜ/Κ ΜΠ απνθάλζεθε ηε ζχλαςε ζχµβαζεο µε ηνλ αλάδνρν, γηα ηελ 
πξνµήζεηα εηδψλ λσπψλ θξεάησλ – πνπιεξηθψλ θαη παξαζθεπαζµάησλ απηψλ, 
µε ηιρ ηιµέρ πος αναγπάθονηαι ζηο Παπάπηηµα «Α» ηηρ ζύµβαζηρ. 

 

3.2 Ζ παξνχζα ζχµβαζε ππ. αξηζ. …./2018, δηέπεηαη απφ ηα 
αλαθεξφµελα ζηνπο φξνπο ηεο ∆ηαθήξπμεο 1/2018 

(Φ……………………………………………………………) πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζην 
ΚΖΜ∆Ζ (Α∆ΑΜ ………………………………………………..) θαη έγηλαλ απνδεθηνί 
ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ αληηζπµβαιιφµελν αλάδνρν. Ζ ζχµβαζε απνηειείηαη απφ 
ην θπξίσο θείµελν θαη ηα παξαθάησ Παξαξηήµαηα: 

 
3.2.1 «Α» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνµήζεηα 

 
3.2.2 «Β» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

κοπόρ και Ανηικείµενο ηηρ 
ύµβαζηρ 

 

4.1 θνπφο ηεο ζχµβαζεο, είλαη λα επαλαβεβαηψζεη ηελ δέζµεπζε επί 
ησλ αλαθεξνµέλσλ φξσλ ζηελ θαηαθπξσηηθή
 απφθαζε Φ. …………………………………………………………. 
ζχµθσλα µε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα πξνµεζεχεη ηνλ αγνξαζηή, µε ηα πξντφληα 
ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο γηα ηε σπονική πεπίοδο απφ ………………….. έυρ 
……………………  

 
4.2 Σν αληηθείµελν ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο αθνξά ζηελ πξνµήζεηα 

λσπψλ θξεάησλ – πνπιεξηθψλ θαη παξαζθεπαζµάησλ απηψλ γηα ηηο αλάγθεο 

ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ – Αλεμ.Τπνκνλάδσλ ηεο ΥVI Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ 

ΣΑΞ. Ζ ζχκβαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηηο ΛΑΦ ζχκθσλα κε ηελ 

Φ.959.6/3/7775/.91/26 Μαξ 17/Γ’ /ΓΟΗ. 

 
4.3 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο, φπσο Παξάξηεµα «Β». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αγοπαζηήρ 

 

Ο αγνξαζηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, γηα 
ην ζπγθεθξηµέλν αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο είλαη ε Μεξαξρίαο µέζσ ησλ 
πξναλαθεξνµέλσλ Μνλάδσλ θαη νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ παξαγγειία ζχµθσλα 
µε ηα θαζνξηδφµελα ζην Άξζξν 5 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Τποσπεώζειρ 

 

6.1 Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ  θάιπςε ησλ 



 

 

 

./. 
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αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο,  ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη.  ε 
πεξίπησζε µε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο. 

 
6.2 Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ησλ εληεηαιµέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 

 
6.3 Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 

 
6.4 Να µεηαθέξεη ηα  πξντφληα  εληφο  νρήµαηνο  ςπγείνπ,  ην  νπνίν ζα 

δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφµελε άδεηα, θαη ζα έρεη δεισζεί επίζεµα, µέρξη θαη ηε θάζε 
ηεο Καηαθχξσζεο. 

 
6.5 Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφµελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή 

Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξαµνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνµίζεη ζε θάζε ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, γηα ηε µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηµέλνπ λα εθδνζνχλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, ηα νπνία µε ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξαθνχλ. 

 
6.6 Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή. 

 
6.7 Ο πξνµεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 

αζηηθά) έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε  αηχρεµα πνπ  ηπρφλ ζα ζπµβεί θαηά 
ηελ είζνδφ ηνπ θαη παξαµνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. 
Γηα ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεµέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θαµηά εξγαζηαθή, νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

 
6.8 Δπίζεο, ν πξνµεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε 

πεξίπησζε πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεµα, απφ αµέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε 
νηνλδήπνηε. 

 
6.9 Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνµήζεηα, ελαπφθεηηαη  ζηελ θξίζε 

ησλ ∆ηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ. 
 

6.10 Ζ θνπή ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηµά (εθηνο θαη αλ ε Μνλάδα επηζπµεί 
λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο µε δηθά ηεο µέζα) ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή. 

 
6.11 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο ζχµβαζεο 

λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ 
ηνπ µεηαθνξηθνχ µέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο ∆ηαρεηξίζεηο Σξνθίµσλ ησλ 
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή µεηαθνξά ηνπο θαη ν νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγµαηνιεςίεο γηα µαθξνζθνπηθφ - πγεηνλνµηθφ έιεγρν, ζα 
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ δεηγµαηνιεςίαο. 

 
 

./. 
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6.12 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο ∆ηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Καηηγοπία ύµβαζηρ 

 

Ζ παξνχζα ζχµβαζε ζπλάπηεηαη γηα ηελ πξνµήζεηα λσπψλ θξεάησλ – 
πνπιεξηθψλ θαη παξαζθεπαζµάησλ απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ζπζζηηίνπ ησλ 
Μνλάδσλ –Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο ΥVI Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Έναπξη και ∆ιάπκεια 

 

8.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο είλαη 1 έηνπο, αξρφµελε  απφ 
...................2018 µε δπλαηφηεηα µνλνµεξψο εθ µέξνπο ηεο Μεξαξρίαο παξάηαζεο 
γηα 1 επηπιένλ εμάµελν µε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηµέο. 

 
8.2 Όινη νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ θνηλνπνηήζεθαλ µε ηελ αλάξηεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζε πιήξε ηζρχ γηα φιε ηελ πξνµήζεηα, µέρξη 
πέξαηνο ησλ ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Μεηαβίβαζη Γικαιυµάηυν 

 

9.1 Ο Πξνµεζεπηήο, δε δχλαηαη λα µεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή µέξνο ησλ 
δηθαησµάησλ ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, ή ην ζχλνιν ή µέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν 
ρσξίο ηελ πξνεγνχµελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ΜΔΡΑΡΥΗΑ. 

 
9.2 Δπηπιένλ, ν Πξνµεζεπηήο, δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή 

λνµηθφ πξφζσπν, ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο ε νπνία έρεη 
ππνβιεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχµελε ζπγθαηάζεζε 
ηεο ΜΔΡΑΡΥΗΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Γλώζζα 

 

Ζ Διιεληθή γιψζζα νξίδεηαη σο ε γιψζζα ηεο ζχµβαζεο, µε ηηο αληίζηνηρεο 
παξαδνρέο ηεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
Αποδεικηικά Νοµιµόηηηαρ και Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ 

 

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζπγθεθξηµέλα: 
 

11.1 Αποδεικηικά Νοµιµόηηηαρ: 
 

Ο  αλάδνρνο,  ππέβαιε  ηα  πξνβιεπφµελα  απφ  ηνπο  Όξνπο  ηνπ 
δηαγσληζµνχ δηθαηνινγεηηθά, φπσο παξαθάησ: 

 
 

./. 
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11.1.1 Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηµήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήµαηα: 

 
11.1.1.1 πµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο 

απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/∆ΔΤ ηνπ 
πµβνπιίνπ 

 
11.1.1.2 ∆σξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα 

 
11.1.1.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε µε 
ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 

 
11.1.1.4 Σξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα 

ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα 
άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 13εο 
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, 
ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

 
11.1.1.5 Ννµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πµβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

 
11.1.1.6 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο 

αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011 

 
11.1.1.7 ρεηηθά µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνµηθνχ 

Κψδηθα, αλαθνξηθά µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγειµαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 
 

11.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ 
Δµπνξηθνχ/Βηνµεραληθνχ Δπηµειεηεξίνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, απφ 
ην νπνίν πξνθχπηεη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπ αλαδφρνπ, φηη εμαθνινπζεί λα 
παξαµέλεη εγγεγξαµµέλνο ζε απηφ, φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνµνζεηεµάησλ. 

 
11.1.3 Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο. 

Σα ηειεπηαία αθνξνχλ φινπο ηνπο απαζρνινχµελνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, µε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ εξγνδφηε. 

 
11.2 Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ: 

 

./. 
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Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα παξερφµελσλ 
πξντφλησλ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη µε ηελ εθαξµνγή πζηεµάησλ ∆ηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο, ζχµθσλα µε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζµέλα πξφηππα. πγθεθξηµέλα, ν 
αλάδνρνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνµήζεηαο, νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ ηα 
παξαθάησ  (πξνζαξµφδεηαη  αλάινγα  ζχµθσλα  µε  ηα  δεισζέληα  θαηά  ηελ 
∆ηαθήξπμε ζηνηρεία): 

 
11.2.1 χζηεµα ∆ηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίµσλ θαηά ISO 22000. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Παπαγγελίερ για Πποµήθεια 

 

12.1 Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσµα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνµεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζµνχ ησλ παξαγγειινµέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε 
θαµηά πεξίπησζε ν πξνµεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ  πνπ  εθείλνο  πξνζθέξεη  ή 
έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ. ’ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη απνδεθηή θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Τπεξεζίαο ε µε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 
θάπνην είδνο εθηφο επνρήο. 

 
12.2 Ο πξνµεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη 

ζηνλ νµαιφ εθνδηαζµφ ησλ Μνλάδσλ-Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο XVΗ Μ/Κ ΜΠ θαη ηεο 
50 Μ/Κ ΣΑΞ, φπσο θαη λα θαιχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο 
ζηα είδε απηά. 

 
12.3 Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ηηο  παξαγγειίεο  ζηνλ  πξνµεζεπηή  2 έσο 

4 εµέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπµεηή εµεξνµελία παξάδνζεο. Ζ θαηεγνξία ηνπ 
θξέαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεµα «Β» ηνπ παξφληνο θαη νη πνζφηεηεο 
πνπ ζα παξαγγέιινληαη, ζα  είλαη  αλάινγεο  µε  ηηο  εθάζηνηε  αλάγθεο  ηεο 
Τπεξεζίαο, ρσξίο θαµηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζµεπζε. Ο πξνµεζεπηήο 
ππνρξενχηαη, λα εθηειέζεη αθξηβψο (πνηφηεηα, θαηεγνξία, πνζφηεηα)  θαη 
ζχµθσλα µε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ, ηελ παξαγγειία πνπ ηνπ 
δφζεθε, µέρξη ηελ ζπµθσλεζείζα εµέξα θαη ψξα. 

 
12.4 Λνηπά, ζχµθσλα µε ηα θαζνξηδφµελα ζην Άξζξν 5 ησλ Δηδηθψλ 

Όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 01/2018 ηεο XVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 
Παπάδοζη 

 

13.1 Ζ παξάδνζε ηνπ θξέαηνο, ζα γίλεηαη πάληνηε εληφο ηνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο ησλ Μνλάδσλ (07:00 µέρξη 14:30), ζην Π Γηδπκνηείρνπ µε µέξηµλα ηνπ 
πξνµεζεπηή. Ο ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα µεηαθέξεη ηα είδε, ηηο εµέξεο πνπ 
απαηηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, εληφο νρήµαηνο ςπγείνπ γηα ην νπνίν ζα δηαζέηεη 
ηελ   πξνβιεπφµελε   άδεηα   θαη   βεβαίσζε   θαηαιιειφηεηαο,   ηα   νπνία   θαη 
πξνζθνµίζηεθαλ µε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά (3ε θάζε δηαγσληζµνχ, 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ 
παξαιαβή ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα (επηηξνπή) θάζε 
Μνλάδαο, παξνπζία ηνπ πξνµεζεπηή ή ηνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ απηνχ. Δίλαη 

 
 

./. 
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δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηελ XVΗ Μ/Κ ΜΠ λα παξεπξίζθνληαη αξµφδηα φξγαλά ηεο 
θαηά ηνλ ηεµαρηζµφ ησλ πξνο παξάδνζε θξεάησλ ζηελ έδξα ηνπ πξνµεζεπηή, ηα 
νπνία αθνχ ειέγμνπλ ηελ δηαδηθαζία ζα ζθξαγίδνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα θάζε Μνλάδα. 

 
13.2 ε θάζε παξάδνζε θξέαηνο, ν πξνµεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν 

∆ειηίν Απνζηνιήο ζεσξεµέλν απφ ηελ νηθεία ∆ΟΤ (1 ζηέιερνο, θαη 1 αληίηππν πνπ 
ζα δίδεηαη ζηε Μνλάδα), ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη µε ιεπηνµέξεηα ην 
ζπγθεθξηµέλν ηεµάρην ηνπ θξέαηνο πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα. 

 
13.3 Δάλ ν πξνµεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (µε ππαηηηφηεηά ηνπ) 

µέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα 
πνζφηεηα θξέαηνο, ηφηε ε πξνµήζεηα µπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εµπφξην, 
ή δε δηαθνξά ηηµήο λα βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή. ηελ πξνθεηµέλε πεξίπησζε, ε 
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφµελεο θπξψζεηο. 

 
13.4 Σνλ πξνµεζεπηή βαξχλνπλ: 

 
13.4.1 Σα  µεηαθνξηθά  -  δπγηζηηθά  θαη  ινηπά  έμνδα  µέρξη  ηελ 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ. 
 

13.4.2 Ζ αμία ησλ δεηγµάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ 
Τπεξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

 
13.4.3 Πάζεο  θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. 
 

13.4.4 Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο 4% . 
 

13.5 Οη πξνβιεπφµελεο επηζεµάλζεηο επί ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα είλαη 
επαλάγλσζηεο  θαη  ζα  είλαη  έθηππεο,  µε   µειάλη   θαηάιιειν   γηα ζπζθεπαζίεο 
ηξνθίµσλ, είηε επί ηεο ζπζθεπαζίαο, είηε ζε εηδηθέο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο θαη ζε 
εληαίν νπηηθφ πεδίν, απαγνξεπµέλεο ηεο ρξήζεο εµπνξηθψλ εηηθεηψλ (ηχπνπ 
ζνχπεξ µάξθεη). 

 
13.6 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Αποδοσή/Απόππιτη Παπάδοζηρ 

 

14.1 Πνηφηεηα πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ: 

 
14.1.1 Σα πξνζθεξφµελα πξντφληα λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, λα 

ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήµαηνο «Β» ηεο ζχµβαζεο, 
ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηεο εθάζηνηε εηδηθήο 
λνµνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα απνζχξνληαη αµέζσο θαη ζα 
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αλαπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή µε άιια θαηάιιεια. 
 

14.1.2 Μέγηζην ρξνληθφ φξην απφ ηελ εµεξνµελία ζθαγήο 
µέρξη ηελ εµεξνµελία παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο, φπσο παξαθάησ: 

 
14.1.2.1 Νσπφ Υνηξηλφ – Μνζραξίζην 

Κξέαο & Αµλνεξίθηα: 7 ηµέπερ. 

 
14.1.2.2 Νσπά Πνπιεξηθά: 3 ηµέπερ. 

 
14.2 Με µέξηµλα  ηνπ  ππνςήθηνπ  αλάδνρνπ πξέπεη  λα  εμαζθαιίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πγεηνλνµηθήο µεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (µεηαθνξά 
εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχµαλζε ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 

 

14.3 Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ  ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη µεηαθνξηθψλ µέζσλ ηνπ πξνµεζεπηή ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί 
αλαγθαίν µπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησµαηηθψλ, θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ 
εηδψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή. ∆ηθαίσµα εθαξµνγήο ησλ ειέγρσλ 
έρνπλ ν  ππεχζπλνο  ηξαηησηηθφο  Κηελίαηξνο,  νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ, ηα 
ππεχζπλα φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηµειήο επηηξνπέο πνπ νξίδνληαη γηα 
ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Μεξαξρία. 

14.4 ∆εηγµαηνιεςία  ησλ  πξνζθεξνµέλσλ  εηδψλ,   γηα   µαθξνζθνπηθή θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα  γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν,  απφ αξµφδηα 
επηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγµαηα ζα ιαµβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνµεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνµαηεπψλπµν ηνπ 
νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 

 
14.5 Ζ   αμία   ησλ   ιαµβαλνµέλσλ   δεηγµάησλ   θαη    ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνµεζεπηή. 
 

14.6 Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 

 
14.6.1 Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξµνγήο ηεο ζχµβαζεο ηνπ 

πξνµεζεπηνχ ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνµίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 

14.6.2 Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνµηθψλ νξγάλσλ, ζηελ 
έδξα ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα ηνπ πξνµεζεπηνχ. 

 
14.6.3 Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα εθαξµφδεη εθηάθηνπο 

ειέγρνπο δεηγµαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνµεζεπηνχ φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη 
ν πξνµεζεπηήο ζθφπηµα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή µε 
πξνβιεπφµελεο ψξεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγµαηνιεςία γίλεηαη απφ 
ηξηµειή επηηξνπή, έλα µέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο 
Μνλάδνο. 

 
14.7 Δίδε ειέγρσλ: 

14.7.1 Μαθξνζθνπηθφο – νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο:  Οη 
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δηαπηζηνχµελεο µαθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ην δηθαίσµα ηεο απνξξίςεσο θαη 
µε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα  απαηηείηαη  ππνρξεσηηθά παξαπέξα 
εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 

 
14.7.2 Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξµφδεηαη µε ζθνπφ ηελ 

δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία µαθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εµθαλίδνληαη 
θαλνληθά.  Απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε  εθαξµνγήο  εξγαζηεξηαθνχ  ειέγρνπ  είλαη 
ε ιήςε  δεηγµάησλ  θαη  ε  απνζηνιή  ηνπο  µφλν  ζηα  θαηά   ηφπνπο ηξαηησηηθά 
Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. 

 
14.7.3 Οη πξαγµαηνπνηνχµελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη 

Μηθξνβηνινγηθέο, Υεµηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνµηθά 
φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη µε ζαθήλεηα ζην 
πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο. 

 
14.7.4 Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο: 

 
14.7.4.1 Όηαλ γίλεηαη δεηγµαηνιεςία πξέπεη ζην 

πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγµαηνο λα 
δειψλεη εγγξάθσο αλ επηζπµεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγµαηνο λα 
γίλεη παξνπζία λφµηµνπ επηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηή, νπφηε 
αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα 
γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε 
έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο θαµία 
δήισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο 
ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο άζθεζεο έθεζεο. 

 
14.7.4.2 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ 

πξντφλησλ ή ζνβαξήο πγεηνλνµηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη  ζε  θίλδπλν  ηελ πγεία 
ησλ θαηαλαισηψλ, χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή  εμέηαζε  ή  απφ δηαπίζησζε ηεο 
αξµφδηαο επηηξνπήο, ν πξνµεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε 
δηαδηθαζία θαη ζα απνζηέιιεηαη θαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηηο αξµφδηεο πγεηνλνµηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ δεµνζίνπ γηα ελεµέξσζε 

 
14.8 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Κςπώζειρ ζε Βάπορ ηος πποµηθεςηή – Ποινικέρ Ρήηπερ 
 

15.1 Αλ ηα  πξντφληα παξαδνζνχλ απφ  ππαηηηφηεηα ηνπ  πξνµεζεπηή 
µεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο, θαη µέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 
ξήηξεο, µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο XVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
15.2 Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 
15.2.1 Γηα  θαζπζηέξεζε  πνπ  πεξηνξίδεηαη   ζε   ρξνληθφ 

δηάζηεµα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφµελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο  ζχµβαζεο  ή   ζε   πεξίπησζε  ηµεµαηηθψλ/ελδηαµέζσλ  πξνζεζµηψλ  ηεο 

 

./. 
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αληίζηνηρεο πξνζεζµίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο ΦΠΑ ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζµα. 

 
15.2.2 Γηα  θαζπζηέξεζε  πνπ   ππεξβαίλεη   ην   50% επηβάιιεηαη  

πνηληθή  ξήηξα  5%  ρσξίο   ΦΠΑ   επί   ηεο   ζπµβαηηθήο   αμίαο ησλ πξντφλησλ 
πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζµα. 

 
15.2.3 Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηµεµαηηθψλ 

πξνζεζµηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφµελεο γηα ππέξβαζε ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη µε 
αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο XVΗ Μ/Κ ΜΠ, αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ 
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηµεµαηηθέο πξνζεζµίεο εθηειεζηνχλ µέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 
δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηµέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζχλνιν ηεο ζχµβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

 
15.4 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ  ξεηξψλ  αθαηξείηαη/ζπµςεθίδεηαη  απφ/µε 

ηελ αµνηβή ηνπ πξνµεζεπηή. 
 

15.5 Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Σαμηαξρία ην 
δηθαίσµα λα θεξχμεη ηνλ πξνµεζεπηή έθπησην. 

 
15.6 Οη θαηαζηάζεηο (µε εμαηξνπµέλσλ ινηπψλ  ζχµθσλα  µε  ηελ 

θείµελε λνµνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχµβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 
15.6.1 Δπαλαιαµβαλφµελεο άξλεζεο εθηέιεζεο πξνµήζεηαο 

ρσξίο πξνεγνχµελε έγθξηζε ηεο XVΗ Μ/Κ ΜΠ. 
 

15.6.2 Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνµήζεηα εηδψλ ηα νπνία 
δελ  αληαπνθξίλνληαη  ζηηο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  θαηφπηλ  µαθξνζθνπηθήο  ή 
µηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 

 
15.6.3 Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφµελεο θαζαξηφηεηνο – 

πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, µεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ. 

 
15.6.4 Με ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνµεζεπηή ζηελ έγγξαθε 

ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη µε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξνµήζεηαο. 

 
15.6.5 Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεµαζίαο, 

πνπ ζέηνπλ ζε άµεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεµεξσζεί λα 
επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηµέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο. 

 
15.6.6 Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ ∆ηαθίλεζεο θαη Δµπνξίαο 

Πξντφλησλ, ηνπ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ  εηδηθψο νξηδνµέλσλ ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

 
15.7 Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεµαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 

είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο  γηα  ηε  δεµφζηα  πγεία,  ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε  θαηαλάισζε, ζχµθσλα  µε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείµελεο Ννµνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, 
γίλεηαη παξάιιειε ελεµέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 

 
15.8 Ο Πξνµεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχµβαζε, εθφζνλ: 
 

15.8.1 Ζ  ζχµβαζε  δελ  ππνγξάθεθε  ή ηα  πξντφληα  δελ 
παξαδφζεθαλ µε επζχλε ηεο XVΗ Μ/Κ ΜΠ. 

 
15.8.2 πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

 
15.9 Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιαµβάλεηαη 

ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζµαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηνπ 219 ΚΗΥΝΔ. 

 
15.10 ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηµν επηβάιιεηαη 

αλαινγηθά ζε φια ηα µέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 

15.11 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνµεζεπηή µε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο µπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείµελεο  λνµνζεζίαο.  Δπί  ηεο  πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
ΥΥΗV TΘΣ, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ 
απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχµθσλα µε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή µε άιιε, 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
15.12 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείµελε 

λνµνζεζία, ν Πξνµεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεµία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
εηο βάξνο ηεο ΥVΗ Μ/Κ ΜΠ απφ ηελ µε ή ηελ πιεµµειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 
ζχµβαζεο θαη ε ΜΔΡΑΡΥΗΑ επηθπιάζζεηαη ησλ λφµηµσλ δηθαησµάησλ ηεο γηα 
µειινληηθέο ελέξγεηεο. 

 
15.13 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχµβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνµεζεπηή, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

 
15.13.1 Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 

 
15.13.2 ∆εχηεξε θνξά, πξφζηηµν 2.000 Δπξψ. 

 
15.13.3 Γηα επφµελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά 

ηελ θξίζε ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ θαη  µε  ηελ  επηθχιαμε  ησλ  θαζνξηδνµέλσλ ζην 
Ν.4235/14: 

 
15.13.3.1 Θα επηβάιιεηαη πξφζηηµν  µε πξνζαχμεζε ηνπ 

αµέζσο πξνεγνχµελνπ πξνζηίµνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ XVI 
Μ/Κ ΜΠ. 

 
15.13.3.2 Κήξπμε ηνπ πξνµεζεπηή, σο έθπησηνπ. 

 
15.14 ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνµεζεπηήο παξαιείςεη λα παξαδψζεη 
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νξηζµέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε µηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ) ή  δελ  ηα παξαδψζεη 
θαζφινπ (ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο»), ηφηε ε Τπεξεζία δχλαηαη 
λα ηα αγνξάζεη ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εµπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη µέξνο ή ην ζχλνιν απφ 
ηα πξνζθεξφµελα είδε θαη ν  Πξνµεζεπηήο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα 
πξνζεζµία, παξαηηνχµελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσµα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ 
πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ 
εµπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ 
ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ 
µεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο ζχµθσλα 
µε ηα ηζρχνληα. 

 
15.15 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ 

Σαµείνπ ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφµελα ζηελ θείµελε λνµνζεζία. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Σπόπορ Πληπυµήρ – Απαιηούµενα Γικαιολογηηικά Πληπυµήρ 

 

16.1 Ζ πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή απφ ην Π ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ, ζα 
γίλεηαη µέζα ζε 30 εµέξεο απφ ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, φπνπ ζα πξνζέξρεηαη 
χζηεξα απφ ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζθνµίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν µε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ παξαδίδνπλ νη 
Μνλάδεο. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη ηνηο µεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη πνζνζηφ 4% γηα 
ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήµαηνο επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δειαδή µείνλ ΦΠΑ). 

 
16.2 ∆ηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο απνηεινχλ ην εθδηδφµελν ηηµνιφγην 

ηνπ πξνµεζεπηή ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά νη παξαδνζείζεο 
πνζφηεηεο ζηηο Μνλάδεο (ζχµθσλα µε ηα εθδηδφµελα δειηία απνζηνιήο) θαη ηα 
δειηία απνζηνιήο. 

 
16.3 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ζα πξνζθνµηζηεί ζην Π 

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα, νη νπνίεο ζα 
αλαλεψλνληαη 10 εµέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπο. 

 
16.4 Ζ πιεξσµή δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/9-5- 

2013) Τπνπαξάγξαθνο Ε5 «πλαιιαγέο µεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη ∆εµνζίσλ 
Αξρψλ». 

 
16.5 εµεηψλεηαη φηη ζχµθσλα µε ην Ν∆Α 721/1970 νη ηξαηησηηθέο 

Δθµεηαιιεχζεηο (ηξαηησηηθά Πξαηήξηα) απαιιάζζνληαη γηα ηελ ελ γέλεη 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, απφ παληφο θφξνπ, ηέινπο, δηθαηψµαηνο θαη θξαηήζεσλ 
ππέξ ∆εµνζίνπ θαη ηξίησλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ηειψλ ραξηνζήµνπ. 
Οµνίσο επί πξνµεζεηψλ πάζεο θχζεσο θαη εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ 
θεθάιαηα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζµνχ γηα ινγαξηαζµφ ησλ Δθµεηαιιεχζεσλ 
θαµία θξάηεζε ελεξγείηαη ππέξ ∆εµνζίνπ θαη ηξίησλ, εθηφο εάλ άιισο θαζνξηζζεί 
µε λεφηεξν λφµν ή απφθαζε. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
Πιζηοποιηηικά σεηικά µε ηιρ Παπεσόµενερ Τπηπεζίερ 

 

Όπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Αποποίηζη δικαιυµάηυν 

 

18.1 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησµάησλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνπο, πιελ ηνπ δηθαηψµαηνο είζπξαμεο 
ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο, ην νπνίν µπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζµέλν 
Υξεµαηνπηζησηηθφ Ίδξπµα µεηά απφ ηεθµεξησµέλν βάζεη ζπµθσλεηηθνχ αίηεµα 
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ ΜΔΡΑΡΥΗΑ θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο. 

 
18.2 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ 

θείµελε λνµνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Ολοκλήπυζη Δκηέλεζηρ ύµβαζηρ 

 

19.1 Ζ ζχµβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 

 
19.1.1 Όηαλ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εµεξνµελία γηα ηελ 

πεξαίσζε ηεο ζχµβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε. 
 

19.1.2 Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα 
πξντφληα πνπ παξαδφζεθαλ. 

 
19.1.3 Έγηλε ε απνπιεξσµή ηνπ ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο, αθνχ 

πξνεγνπµέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 
 

19.1.4 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπµβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
µεηαμχ ηεο ζπµβαιιφµελεο εηαηξείαο θαη ηεο ΜΔΡΑΡΥΗΑ θαη απνδεζµεχζεθαλ νη 
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφµελα. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Γικαίυµα µονοµεπούρ λύζηρ ηηρ ζύµβαζηρ 
 

Ζ ΜΔΡΑΡΥΗΑ µπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείµελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχµβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
ζχµθσλα µε ηα θαζνξηδφµελα ζην άξζξν 133 ηνπ λ.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 
Δγγςήζειρ 

 

21.1 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο  ζχµβαζεο, ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 
µε  αξηζµφ  .....................................................  εγγπεηηθή  επηζηνιή  ηεο  Σξάπεδαο 
................................., χςνπο .............................................. επξψ θαη 
...............................  ιεπηψλ (€ .........................). Ζ ππφςε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα 
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επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ εθπιήξσζε θάζε 
ζπµβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο. 

 
21.2 Με ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 21.1, 

επεζηξάθε ζηνλ αλάδνρν ε µε αξηζµφ ...........................εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 
Σξάπεδαο ............................., χςνπο .................................................... επξψ θαη 
......................  ιεπηψλ  (€  .......................),  ηελ  νπνία  είρε  θαηαζέζεη  γηα  ηε 
ζπµµεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζµφ. 

 
21.3 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ 

θείµελε λνµνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
Σποποποιήζειρ 

 

Όπσο άξζξν 28 Γεληθψλ Όξσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

ςµβαηικό πλαίζιο - Δθαπµοζηέα νοµοθεζία 
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο εθαξµφδνληαη: 
 

23.1 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 
 

23.2 Οη φξνη ηεο ζχµβαζεο 
 

23.3 πµπιεξσµαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 

24.1 Ζ παξνχζα ζχµβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θάζε άιινπ θεηµέλνπ 
ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαιµάησλ ή παξαδξνµψλ. 

 
24.2 Γηα φηη δελ έρεη ζπµπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ζχµβαζε, ηζρχνπλ 

ηα θαζνξηδφµελα ζηνπο Όξνπο ηνπ δηαγσληζµνχ 
(Φ.............................................................................), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
θείµελεο λνµνζεζίαο πεξί δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 

 
24.3 Ζ ζχµβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε δχν (2) πξσηφηππα. Απφ έλα (1) 

πξννξίδεηαη γηα ηελ ΜΔΡΑΡΥΗΑ θαη έλα (1) γηα ηνλ Αλάδνρν. 

 
 
απηήο. 

24.4 Σα  Παξαξηήµαηα  ηεο  παξνχζαο  ζχµβαζεο  απνηεινχλ  ηµήµα 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
-Ο- 

................................................. 
 
 
 
 

(Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα 
ππνγξάθνληνο, θαζψο θαη ζθξαγίδα ηεο 

ζηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο) 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
-Ο- 

Δθπξφζσπνο ηνπ 
Αλαδφρνπ 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή, Α∆Σ θαη νλνµαηεπψλπµν 
ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα ηεο 

    

  
 ρεο (ΠΒ) Θεφδσξνο Καλίδεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Β. Δπηηειάξρε 
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο  
           Βνεζφο 4νπ ΔΓ/2  

  
  
  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Πίλαθαο Δηδψλ  
 
 

 



 

./../.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 
............../2018 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ  
ΔΗ∆ΩΝ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

A/ 
Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΓΩΝ 

 
CPV 

 
ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ Δ € 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Μνζραξίζην 
Κξέαο 

 
 
 
 
 

 
15111200-1 

πάια (σµνπιάηε)  

Μπξηδφια Μ/Ο  

παινµπξηδφια Μ/Ο  

Μπξηδφια θφληξα  

Ννπά  

Φηιέην  

Μπνχηη  

Πνληίθη  

Μεξφο  

ηξνγγπιφ  

Σξαλο  

Κηιφην  

 
 
 
 

2 

 
 
 

Υνηξηλφ 
Κξέαο 

 
 
 
15113000-3 

πάια Α/Ο  

Μπνχηη Α/Ο  

Μπξηδφιεο Μ/Ο  

παινµπξηδφια  
Μπξηδφια θφληξα  

Παλζέηα  
Φαξνλέθξη  

15131700-2 νπβιάθη  

λίηζει  

 
 
 

3 

 
 
 

Πνπιεξηθά 

 

15112100-7 

Οιφθιεξν Κνηφπνπιν  
ηήζνο Κνηφπνπιν 

Μπνχηη Κνηφπνπιν 

Φηιέην Κνηφπνπιν 

 
15131500-0 

λίηζει Κνηφπνπιν 

νπβιάθη θνηφπνπιν 

Μπηθηέθη Κνηφπνπιν 

15112120-3 Γαινπνχια νιφθιεξε 

 
 
 

4 

 
 
 

Γηάθνξα 

15115100-8 Αµλφο γάιαθηνο 
(πιήξεο ζθάγην ην νπνίν δελ 

ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 

 

15117000-1 Δξίθην γάιαθηνο 
(πιήξεο ζθάγην ην νπνίν δελ 

ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 

15131130-5 Λνπθάληθν ρσξηάηηθν 

 

XVI M/K MΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 
«ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ» 

4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 

21 Μαξ 18 



 

 

 

 

Α-2 

 

A/ 

Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙ∆ΩΝ 

 
CPV 

 
ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ Δ € 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

   
15131700-2 

Κεµπάπ ρνηξηλφ  

εθηαιηά ρνηξηλή 

Ρνιφ θνηφπνπιν/ρνηξηλφ 

 
 ρεο (ΠΒ) Θεφδσξνο Καλίδεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Β. Δπηηειάξρε 
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο  
           Βνεζφο 4νπ ΔΓ/2  

 


