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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ Α∆Α: ……………….. 

ΠΡΟΣ  :  2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
               ’’ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ’’ 
        Πίνακα Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
               Τηλέφ. (εσωτ.) 204 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/38/3677 
  Σ.764 
            Μεσολόγγι, 27 Απρ 18 

 
ΘΕΜΑ:   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ιακήρυξη Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού) 
 
ΣΧΕΤ.:  α.  Ν.∆ 721/70  «Περί  Οικονοµικής  Μέριµνας &  Λογιστικού των Ε.∆» 

     (ΦΕΚ Α’ 251) 
 β.  ΣΚ 5-98/1984 «Στρατιωτικά Πρατήρια» 
 γ.  Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του  

     Κράτους» 
 δ. ΠΓΕΣ-ΕΚ-472/ΓΕΣ/∆ΕΜ  (7η Έκδοση/2007) «Τεχνικές  

    Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου» 
 ε. Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) 
 στ.  Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

     Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» 
 ζ.  Ν.4270/2014  «Αρχές δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 

     – δηµόσιο λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις» 
 η.  Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & 

     Υπηρεσιών» 
θ. Φ.600.163/1/281/Σ.43/10 Ιαν 18/2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ 
 ι. Φ.600.163/1/5617/Σ.173/18 Ιαν 18/∆ΙΚΕ(IV ΜΠ)/4ο ΕΓ 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 
 
 1. Σας αναφέρουµε ότι το 2/39 ΣΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) 
έως (ζ) σχετικά, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια κρεάτων και νωπής αποφλοιωµένης πατάτας, 
για τις ανάγκες του 2/39 ΣΕ και της ΛΑΦ Μεσολογγίου. 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 17 Μαϊ 18, ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 09:00 πµ στο ΚΨΜ του 2/39 ΣΕ από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 
 3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισµού, όπως παρακάτω:   
 
  α. Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών:  17 Μαϊ 18 και 
ώρα 09:00 πµ. 
 
  β. Ηµεροµηνία ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφράγισης 
και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών (1η Φάση ∆ιαγωνισµού): 17 Μαϊ 18 και 
ώρα 09:15 πµ. 
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  γ. Απαιτούµενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως 
προβλέπονται στους επισυναπτόµενους όρους. 
 
         δ.  Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης: Η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 και  µε κριτήριο κατακύρωσης: 
               
                       (1) Για το νωπό κρέας το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά 
είδος [(Άρθρο 9) Γενικών Όρων], σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Λεπτοµέρειες επί του ποσοστού έκπτωσης όπως το 
άρθρο 9 των γενικών  όρων. 
 
                       (2) Για το κατεψυγµένο κρέας, κατά είδος, τη µικρότερη τιµή ανά 
κιλό χωρίς ΦΠΑ µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών. 
 
               (3) Για το νωπό χοιρινό κρέας σε σουβλάκι 80 και 100 γραµµαρίων 
(µηχανής – χειροποίητο), τη µικρότερη τιµή ανά τεµάχιο χωρίς ΦΠΑ µε βάση τα 
γενικά χαρακτηριστικά νωπού κράτος και τις τεχνικές προδιαγραφές του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΚΨΜ του 2/39 ΣΕ και της 
ΛΑΦΜ. 
 
                        (4) Για τη νωπή αποφλοιωµένη πατάτα,  τη µικρότερη τιµή ανά κιλό 
χωρίς ΦΠΑ µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
 
  ε.  Συνολική  εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών 
δεν δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – 
ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 
των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €)  περίπου. 
 
  στ. Είδος διαδικασίας : Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
  ζ. Εγγυοδοσία:  
 
   (1) Εγγυητική Επιστολής Συµµετοχής: 1.100,00 € 
 
   (2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 2.900,00 € περίπου 
(αντιστοιχεί στο σύνολο των συµβάσεων που θα υπογραφούν), το οποίο θα 
κατανεµηθεί στους προµηθευτές αναλόγως µε τα κατακυρωθέντα είδη, και µε 
κατώτερη εγγυητική τα 150,00 €.  
 
  η. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος. 
   
  θ. ∆ιεύθυνση που θα αναθέσει τη σύµβαση: 2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ, Στρ/δο 
«ΑΝΤΓΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ», Μεσολόγγι.  
 
  ι. Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Μ.Υ. Ντούνης Αριστείδης, τηλ. 
επικοινωνίας (ΟΤΕ) 2631022221 (εσωτ) 204, φαξ: 2631022218, e-mail: 
2_39se@army.gr. 
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 4. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.) 
παρακαλείται για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 

 Σχης (ΠΖ) ∆ηµήτριος Σπύρου  
Ακριβές αντίγραφο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 

 

Πίνακας Αποδεκτών 
 
Αποδέκτες Για Ενέργεια 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Αντιπεριφέρεια Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Εµποροβιοµηχανικός Σύλλογος 
Μεσολογγίου, Εµπορικό Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Εµπορικό Επιµελητήριο 
Πατρών, Εµπορικός Σύλλογος Μεσολογγίου, Εµπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ∆ήµο 
Μεσολογγίου, ∆ήµος Αγρινίου,  ∆ήµος Πατρών. 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
∆ΙΚΕ(ΙV ΜΠ)/4ο ΕΓ  
2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ – Φ. ∆ιαγωνισµού 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»Γενικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κρεάτων και νωπής  
       αποφλοιωµένης Πατάτας 
«Β»Ειδικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κρεάτων και νωπής  
       αποφλοιωµένης Πατάτας 
«Γ» Πίνακας Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού των προς Προµήθεια Ειδών Νωπής  
       Πατάτας 
«∆» Πίνακας Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού των προς Προµήθεια Ειδων Νωπού  
       Κρέατος 
«Ε» Πίνακας Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού των προς Προµήθεια Ειδών  
       Κατεψυγµένου Κρέατος 
«ΣΤ» Πίνακας Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού των προς Προµήθεια Ειδών Νωπού  
       Κρέατος σε Σουβλάκι 
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 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 

«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
02 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  

  
 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2018  

                                  



 

./. 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΑΡΘΡ
ΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΕΛΙ
∆Α 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1 Βασικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού  Α-1 
2 ∆ιατάξεις – Ορισµοί  Α-3 
3 ∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης – Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι  Α-3 

4 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται 
µε τη Σ∆Σ και νέας διεθνείς συµφωνίες  Α-4 

5 Προσφορές και Αιτήσεις Συµµετοχής Α-5 
6 Χρόνος Ισχύος Προσφορών Α-11 
7 Κριτήρια Επιλογής – Λόγοι Αποκλεισµού Α-12 
8 Προσφερόµενη Τιµή Α-14 

9 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων 
συµµετοχής 

Α-15 

10 Απόρριψη Προσφορών Α-18 

11 Κριτήριο Ανάθεσης νέας Σύµβασης Α-19 
12 ∆ικαιολογητικά Μειοδότη Α-19 
13 Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής – Οψιγενείς µεταβολές Α-22 

14 Κατακύρωση – Ανάθεση Σύµβασης Α-22 
15 Ματαίωση ∆ιαδικασίας Α-24 

16 Κατάρτιση Συµβάσεων Α-25 
17 Εγγυήσεις Α-25 

18 Κυρώσεις σε Βάρος του προµηθευτή – Ποινικές Ρήτρες Α-27 
19 Έννοµη Προστασία Α-30 
20 Υποχρεώσεις προµηθευτή Α-31 

21 Αλλαγή στοιχείων προµηθευτών Α-33 
22 ∆ιενέργεια Ελέγχων Α-33 
23 Ανωτέρα Βία Α-33 

24 Υπεργολαβίες Α-34 
25 Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα Α-36 
26 ∆ηµοσιότητα και ∆ιαφάνεια Α-36 
27 Εκχωρήσεις ∆ικαιωµάτων Α-36 

28 Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους Α-37 
29 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης Α-39 

30 Εχεµύθεια Α-39 
31 Λοιπές διατάξεις Α-39 
 
 

 
  

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
1/Α Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «1»  
2/Α Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «2»  
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ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΑΡΘΡ
ΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΕΛΙ
∆Α 

3/Α Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «3»  
4/Α  Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «4»  

5/Α   Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό  

6/Α   Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της 
Σύµβασης  

7/Α Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης  
8/Α   Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
9/Α   Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
10/Α   Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
11/Α   Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
   
   
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1 Αντικείµενο  Β-1 
2 Προαπαιτούµενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου Β-1 
3 Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου Β-1 
4 Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών – Έλεγχος Β-2 
5 Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Προϊόντων Β-4 
6 Τεχνική Προσφορά Β-6 
7 Αυξοµείωση Ποσοτήτων Β-6 
8 Παραλαβή Συµβατικών Υλικών Β-6 

9 Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 
Πληρωµής Β-6 

10 Απόρριψη Κρεάτων Β-7 
11 Λοιποί Όροι Β-7 
   
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
1/Β Γενικά Χαρακτηριστικά Κρέατος  
2/Β Τεχνικοί ‘Οροι Χοιρινού Κρέατος  
3/Β Τεχνικοί Όροι Μοσχαρισίου-Βοδινού Κρέατος  
4/Β Τεχνικοί Όροι Κοτόπουλου-Γαλοπούλας  
5/Β Τεχνικοί Όροι Νωπών Αµνοεριφίων (Αρνί-Κατσίκι)   
1/Β Τεχνική Προδιαγραφή  
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 
Βασικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 2/39 ΣΕ «ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ Ν/Σ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ –  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στρατόπεδο «Αντγου Μουστακλή» 
Αγίου Αθανασίου 44, Μεσολόγγι, ΤΚ 
30200 τηλ 26310 22221 τηλ.(εσωτ.) 201 
2_39se@army.gr 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Μη Κεντρική  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

1513400-9 
15113000-3 
15111200-1 
15115100-8 
15112000-6 
03221200-8 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προµήθεια (αγορά) Κρεάτων και νωπής 
αποφλοιωµένης πατάτας, για τις 
ανάγκες του 2/39 ΣΕ και της ΛΑΦ 
Μεσολογγίου. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

∆εν δύναται να υπολογιστεί µε ακρίβεια 
καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν 
µελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, 
επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κλπ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
α.Έδρες Μονάδων (Μεσολόγγι, Αιτ/νίας) 
β,ΛΑΦ Μεσολογγίου 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  

58.000,00 χωρίς ΦΠΑ  

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
1 έτος, µε δικαίωµα παράτασης της 
ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον 
εξάµηνα 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ανάδειξη προµηθευτή θα γίνει βάσει 
των κριτηρίων που προβλέπονται στα 
άρθρα 75, 79 και 80 του Ν.4412/2016, 
αφού το 2/39 ΣΕ ελέγξει την 
καταλληλότητα των οικονοµικών 
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα έως 73 και 74 
του ιδίου Νόµου. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ενσφράγιστες προσφορές µε 
προσκόµιση στην υπηρεσία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, µε µόνο κριτήριο 
την µικρότερη τιµή ανά είδος. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 27 Απρ 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΚΗΜ∆ΗΣ) 27 Απρ 2018 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

• 27 Απρ 2018 ώρα 09:00 πµ 
• ∆ιοικητήριο 2/39 ΣΕ 

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
• 17 Μαϊ 2018 ώρα 09:00 πµ 
• ΚΨΜ/2/39 ΣΕ 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  
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Τεµάχιο 
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«∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ»  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ίνεται το δικαίωµα υποβολής προσφοράς 
για κάθε είδος ή κατηγορία ειδών 
ξεχωριστά προσφορά ή συνολική 
προσφορά 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στρατόπεδο «Αντγου Μουστακλή» 
Αγίου Αθανασίου 44, Μεσολόγγι, ΤΚ 
30200 2_39se@army.gr 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ν.4412/2016, Άρθρα 127 και 205 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα Είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και ειδικότερα 
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές κρέατος και 
αποφλοιωµένης πατάτας της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας. 

 
 
 
 
 



 

./. 

Α-3

Άρθρο 2ο  
∆ιατάξεις – Ορισµοί1 

 
 1. Για τις ανάγκες της παρούσης διακήρυξης ισχύουν οι ορισµοί της 
κείµενης νοµοθεσίας και λόγω συµβατικού αντικειµένου λαµβάνονται υπόψη και 
ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 
και 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002, καθώς επίσης οι ορισµοί και οι αντίστοιχες 
µε την περιγραφόµενη προµήθεια της παρούσας διακήρυξης διατάξεις του                
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 
 
 2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 
 
  α. Ασφάλεια Τροφίµων ως η κατάσταση του τροφίµου που δεν 
προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιµο παρασκευάζεται 
και/ή καταναλώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση. 
 
  β. Αλυσίδα Τροφίµων ως η ακολουθία των σταδίων και των 
λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και χειρισµού 
ενός τροφίµου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την 
κατανάλωση. 
 
  γ. Επιχείρηση Τροφίµων ως ο Οργανισµός της Αλυσίδας Τροφίµων 
που ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη 
µεταποίηση, τη µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση 
των Τροφίµων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται οι 
Οργανισµοί προµήθειας, οι υπεργολάβοι και οι προµηθευτές των ως άνω 
επιχειρήσεων. 
 
  δ. Εγκατάσταση ως η κάθε µονάδα µίας επιχείρησης. 
 
  ε. Προµηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νοµικής και 
οργανωτικής µορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν την Επιχείρηση Τροφίµων 
στην αλυσίδα Τροφίµων. 
 

Άρθρο 3ο  
∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης2 -  Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 

 
 1. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές. 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις (3) Φάσεις, όπως παρακάτω: 
 
  α. 1η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
– Τεχνικής Προσφοράς. 
 
  β. 2η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Άνοιγµα - Αξιολόγηση Οικονοµικών 
Προσφορών. 
 

                                         
1 Ν.4412/16,  άρθρο 2 
2 Ν.4412/16, άρθρα 26 και  32 παρ. 2.γ) 
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  γ. 3η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ‘Έλεγχος ∆ικαιολογητικών – Κατακύ-
ρωση. 
  
 2. Όλοι οι περιεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι 
υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια 
προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 
 

Άρθρο 4ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής3 - Προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη Σ∆Σ4 και 

άλλες διεθνείς συµφωνίες 
 

 1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη 
αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  
 
   α. Κράτος - µέλος της Ένωσης 
 
  β.  Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (E.O.X.) 
 
  γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ5, στο 
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I 
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
 
  δ.  Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
 2.  Το Σύνταγµα θα επιφυλάσσει στους οικονοµικούς φορείς των χωρών 
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες, στο βαθµό που καλύπτονται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις 
οποίες δεσµεύεται η Ένωση, µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που 
επιφυλάσσει για τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 
 
 3. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Προµηθευτής» 
αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες. Οι 
ενώσεις υποψηφίων προµηθευτών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων προµηθευτών 
δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 
 4. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή 
µιας αίτησης συµµετοχής, δεν απαιτείται να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών 
φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η 
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 
την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
                                         
3 Ν.4412/16, άρθρα 19 και  25 
4 Ν.4412/16, άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «Σ∆Σ» νοείται η Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) 
5 Νοείται η Συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν.2513/1997 
(ΦΕΚ Α΄139) 
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Άρθρο 5ο 

Προσφορές και Αιτήσεις Συµµετοχής6 
 
 1. Οι προσφορές, οι αιτήσεις συµµετοχής κατά περίπτωση και τα 
περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
 
 2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν, προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016 άρθρο 92 παρ. 6 καθώς και 
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ΚΥΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 
           3. Οι προµηθευτές δύναται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 
περισσότερα είδη προϊόντων (π.χ. κιµάς από λάπα και νωπή αποφλοιωµένη 
πατάτα άκοπη). 
  
 4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω  φακέλου ορίζονται ως εξής: 
 
  α. Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετο-
χής». 
    β.   Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
  γ. Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
 5. Στους υποφακέλους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά» περιλαµβάνονται, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
συγκεκριµένα: 
 
  α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 21 του 
παρόντος άρθρου (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 
 
  β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως: 
 
   (1) ∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 6 
του παρόντος. 
 
    (2) ∆ήλωση αποδοχής Όρων ∆ιακήρυξης και Σύνταξης 
Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

      (3) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού και των τεχνικών 
υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 

 
      (4) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που 

λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας της 
επιχείρησής του.  

                                         
6 Ν.4412/16, άρθρα 92 – 93 
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      (5) Αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού 
και των συστηµάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρµόζει ο οικονοµικός 
φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  

   
      (6) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων 

του παρόχου υπηρεσιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως 
δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών.  

 
      (7) Αναφορά των µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που 

µπορεί να εφαρµόζει ο οικονοµικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
Εναλλακτικά, τα στοιχεία δύναται να ενσωµατωθούν στο ΤΕΥ∆ της Προσθήκης 
«7/Α» (Μέρος IV, Ενότητα Γ). 

 
       (8) ∆ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον 

τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της 
σύµβασης.  
 
 6. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών 
στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
 7. Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η 
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριµένα: 
 
  α. Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο 
των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά 
έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες), εκτός του ΦΠΑ. 
 
  β. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα 
αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» 
ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η 
ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν 
προσφερθεί δωρεάν. 
 
  γ. Τα τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στους 
Γενικούς Όρους. 
 
  δ.   Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς που υποβάλλεται από 
τους συµµετέχοντες θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ζητούνται στους 
Γενικούς Όρους των υποδειγµάτων 8/Α έως 11/Α. 
 
 8. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται, στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά».  
 
 9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 10. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται 
εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά 
την αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ή «Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
 11. Αντιθέτως, είναι δυνατή η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που ΕΧΟΥΝ Η∆Η νοµίµως και εµπρόθεσµα υποβληθεί και 
ΜΟΝΟ κατόπιν ειδικής προσκλήσεως του 2/39 ΣΕ. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η εν 
λόγω συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Λοιπά, όπως 
καθορίζονται στο Ν.4412/2016, άρθρο 102.  
 
 12. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 
Α’ 74/26-03-14).  
 
 13. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Επιτροπή 
εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
 
 14. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών, δεν θα πρέπει να έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.  
 
 15. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση 
του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη της παρ 12 του 
άρθρου 376 του ιδίου νόµου), κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον 
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, 
τους ανωτέρω όρους. 
 
 16. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις του Συντάγµατος, αποτελούν στο 
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς 
αυτές, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
 
 17. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνι-
σµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 18. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
 19. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιού-
νται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 
είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα 
την επεξήγησή τους 
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 20. Τα έντυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή ενδέχεται να ζητηθούν 
από την επιτροπή, κατατίθενται στην 2/39ΣΕ/4ο ΕΓ, Αγίου Αθανασίου 44, 
Μεσολόγγι, ΤΚ 30200, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο εξωτερικό µέρος του 
οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 

 
 21. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ7 (1η ΦΑΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
   
  α. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως Προσθήκη «7/Α» 
 
  β. Παραστατικό εκπροσώπησης, (εφόσον οι οικονοµικοί φορείς 
συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο του. 
   
  γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
 
  δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση «1»8 (Συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό – 
Καταγωγή Προσφεροµένων Προϊόντων) (Υπόδειγµα Προσθήκης 1/Α του 
παρόντος): 
 
   (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο 
συµµετέχουν. 
 
   (2) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
 
   (3) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της ποσότητας για τη 
συγκεκριµένη ∆οµή, για την οποία έχει υποβάλει προσφορά. 
 
   (4) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην 
προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 
 
   (5) ∆εν θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους 
µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατικούς για 

                                         
7 Ν.4412/16, άρθρο 93 
8 Όπου στο κείµενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος "Υπεύθυνη ∆ήλωση" νοείται η υποβολή "Υπεύθυνης 
∆ήλωσης" κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1599/86, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία 

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
• 2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ 
 
• Προµήθεια κρέατος και νωπής αποφλοιωµένης πατάτας, για τις ανάγκες  
των Μονάδων του 2/39 ΣΕ 
• (Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα) 
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τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του 
άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73. 
 
   (6) Να δηλώνονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
συσκευασίας του τελικού προϊόντος που προσφέρονται οι  οποίες  θα υπόκεινται  
σε  υγειονοµικό  έλεγχο  οποτεδήποτε  κρίνεται σκόπιµο από το 2/39 ΣΕ.  
 
   (7) Να δηλώνεται ότι αποδέχεται τον προέλεγχο και τον έλεγχο - 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της, από αρµόδια επιτροπή της ∆ΙΚΕ(IV ΜΠ), 
καθώς και την παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος στην περίπτωση 
που της ανατεθεί η σύµβαση. 
 
  ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση «2»: Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση 
για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα (Υπόδειγµα Προσθήκης 2/Α του 
παρόντος): 
 
   (1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
 
   (2) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 
 
   (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
 
   (5) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Νοεµβρίου 2005,  
 
   (6) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,  
 
   (7) Σχετικά µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, 
αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
  στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση «2» (συνέχεια): Να δηλώνεται ότι, µέχρι και 
την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ∆ΕΝ έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 
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ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 
νοµοθεσία (Υπόδειγµα Προσθήκης 2/Α του παρόντος). 
 
  ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση «3»: Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους (Υπόδειγµα Προσθήκης 3/Α του παρόντος) : 
 
   (1) ∆ΕΝ τελεί υπό πτώχευση, ∆ΕΝ έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ∆ΕΝ τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ∆ΕΝ έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ∆ΕΝ έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και 
∆ΕΝ βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
   (2) ∆ΕΝ έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
   (3) ∆ΕΝ υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά 
την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.  
     
   (4) ∆ΕΝ υπήρξε πρότερη συµµετοχή του κατά την προετοιµασία 
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 
 
   (5) ∆ΕΝ έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
 
   (6) ∆ΕΝ έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή στις διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016. 
 
  η. Υπεύθυνη ∆ήλωση «4»: (Υπόδειγµα Προσθήκης 4/Α) 
    
   Να δηλώνεται ότι:  
 
   (1) Πληρούνται πλήρως τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής σύµφωνα 
µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και αφορούν: 
     
    (α) Την καταλληλότητα της εταιρείας για την ανάληψη της 
υπόψη προµήθειας. 
    
    (β) Την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, καθώς 
και κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων. 
 
    (γ) Την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, όσον αφορά 
ανθρώπινους – τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση 
σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 
 
   (2) ∆ιαθέτει όλες τις προβλεπόµενες άδειες και κωδικούς 
αριθµούς έγκρισης που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. 
 
   (3) Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται 



 

./. 

Α-11 

στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α ή να συµµορφώνονται µε οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό και µε τους όρους της εν λόγω 
διαδικασίας. 
 
   (4) Έχει εγκαταστήσει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που 
αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι 
διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας 
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, 
στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρµογής του αντίστοιχου οδηγού 
υγιεινής, ανάλογα µε το είδος και τη δυναµικότητα της επιχείρησης. 
 
   (5) Θα αναλαµβάνεται άµεσα η υποχρέωση υποβολής, εντός 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών,  αποδεικτικών στοιχείων των παραπάνω κριτηρίων 
επιλογής, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016, κατόπιν 
προσκλήσεως από το 2/39 ΣΕ.  
 
                     θ.   Υπεύθυνη ∆ήλωση «5»: Ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση 
ΤΕΥ∆ του άρθρου 79 παραγράφου 4 του Ν.4412/16. 
 
         ι. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπεργολαβικά9 σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος της υπό ανάθεσης 
προµήθειας, ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων10, πρέπει να 
αποδεικνύει µε την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς 
τούτο µέσα, προσκοµίζοντας έγγραφη δέσµευσή τους, ότι θα θέσουν στη διάθεσή 
του τα αναγκαία µέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούµενη εργασία, τότε θα 
πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας: 
 

Περιγραφή τµήµατος / ποσοστού της 
προµήθειας που προτίθεται ο 

υποψήφιος ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας 

   
   
   

 
 Τα στοιχεία τεκµηρίωσης της επιχειρηµατικής δοµής που ζητούνται στην 
αµέσως προηγούµενη ενότητα θα πρέπει να δίνονται και για τους 
υπεργολάβους/άλλους φορείς, όπως προσδιορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία 
   

Άρθρο 6ο   
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα 120 ηµερών από την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης.  

                                         
9 Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον προµηθευτή, καθώς ο υπεργολάβος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - 
εκτελέσει µέρος του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης, ενώ ο προµηθευτής αναλαµβάνει να παράσχει 
– διαθέσει συγκεκριµένα αγαθά στο εν λόγω πλαίσιο 
10 Ν.4412/16, άρθρο 78 
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 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον τούτο ζητηθεί 
από το 2/39 ΣΕ πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο 
µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν το 2/39 ΣΕ κρίνει 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. 
 
 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών 
µέτρων κατά αποφάσεων του 2/39 ΣΕ που αφορούν τον διαγωνισµό. 
 
 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον/ους 
προµηθευτή/ες µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον 
δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
 6. Ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την 
Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προµηθευτής υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για 
κατακύρωση. 
 

Άρθρο 7ο   
Κριτήρια Επιλογής11 - Λόγοι Αποκλεισµού12 

 
 1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την: 
 
  α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας 
 
  β.  Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
 
  γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
 
 2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται η εγγραφή σε ένα από τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται από τους 
υποψηφίους αναδόχους, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή αντιστοίχου  άλλου κράτους 
µέλους13, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

                                         
11 Ν.4412/16, άρθρο 75 
12 Ν.4412/16, άρθρο 73 
13 Ν. 4412/16, Προσάρτηµα Α, Παράρτηµα XI  
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διαγωνισµού, οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν 
τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, 
προσκοµίζεται κατά τη διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών τελευταίου µειοδότη 
(∆ικαιολογητικό Μειοδότη, 3η Φάση ∆ιαγωνισµού). 
 

3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 
απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς να διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και 
χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
οικονοµικοί φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν σε ετοιµότητα και να προσκοµίζουν 
µόνο κατόπιν σχετικής παραγγελίας από το 2/39 ΣΕ, τα παρακάτω : 
 
  α. Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών, 
στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος από το 100% του συνολικού προϋπολογισµού της υπό ανάθεση 
προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι 
ίσος ή µεγαλύτερος από το  100%  του προϋπολογισµού των συνολικών υπό 
ανάθεση προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, µε τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης, σύµφωνα µε την περί 
εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος: 
 
   (1) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών και 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων (2014, 2015, 2016), στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας.  Απαιτείται να παρέχονται εµφανώς στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού, προκειµένου η αρµόδια επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση µε βάση τα 
καθοριζόµενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 13 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
 
   (2) ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, 
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω συνυποβάλλοντας 
νόµιµα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήµατος ή 
εκκαθαριστικών ΦΠΑ) που θα αποδεικνύεται ότι το σύνολο είναι ίσο ή µεγαλύτερο 
από το 100% του προϋπολογισµού της συνολικής υπό ανάθεση προµήθειας για 
την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του προσφέροντος 
 
  β. Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων 
για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ίσες ή ανώτερες από το 100% του 
προϋπολογισµού της συνολικής υπό ανάθεση προµήθειας για το δεδοµένο 
χρονικό διάστηµα και της προµήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συµµετοχή του 
προσφέροντος, προκειµένου να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων. 
 
 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από 
φορέα διαπίστευσης, µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, 
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ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση 
εφαρµογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα µε το είδος και τη 
δυναµικότητα της επιχείρησης, τα οποία προσκοµίζονται κατά τη διενέργεια 
ελέγχου δικαιολογητικών τελευταίου µειοδότη (∆ικαιολογητικό Μειοδότη, 3η 
Φάση ∆ιαγωνισµού) . 
 
 5. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν 
υποβάλλει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος (∆ικαιολογητικά Πλ/Μειοδότη) και 
στους όρους, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως 
επόµενη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 
αµέσως επόµενη πλέον χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή και ούτω καθ' εξής. Αν 
κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός  µαταιώνεται. 
 
 6. Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 
δηλώσεις του άρθρου 5 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
υποβάλλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα  
του παρόντος και στους όρους του διαγωνισµού, κατά περίπτωση, κηρύσσεται 
έκπτωτος.  
 
 7. Το 2/39 ΣΕ αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που 
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 και 91, ή είναι γνωστό στο 2/39 ΣΕ µε άλλο 
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά τα 
οριζόµενα στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 8ο   
Προσφερόµενη Τιµή 

 
 1. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την 
οικονοµική προσφορά. 
 
 2. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές 
δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ. 
 
 3. Αν για τη συγκεκριµένη προµήθεια η προσφορά έχει ασυνήθιστα 
χαµηλή τιµή (ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό έκπτωσης), τηρούνται οι διαδικασίες των 
άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/16. 
 
 4. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά εντός του χρόνου που θα 
καθορίζεται από την Επιτροπή. 
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Άρθρο 9ο   
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής 

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται, από το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού -
Ε∆∆), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από το 2/39 ΣΕ. 
 
 3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 
µόνο των  υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» 
(1η Φάση ∆ιαγωνισµού). Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται µέσω των αρµόδιων οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών (2η Φάση ∆ιαγωνισµού). Αµέσως 
µετά την αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και 
«Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 
αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι συµµετέχοντες των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
 4. Τα αποτελέσµατα14 επικυρώνονται µε απόφαση του 2/39 ΣΕ, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει για τους διαγωνισµούς κάτω των ορίων, δυνάµει 
των καθοριζοµένων στην παράγραφο 12 του άρθρου 376. 
  
 5. Ισότιµες προσφορές: 
 
  Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή το 2/39 ΣΕ θα επιλέξει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Ε∆∆ και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων, κατόπιν ειδικής 
προκήρυξης στην έδρα του 2/39 ΣΕ. 
 
 6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το 2/39 ΣΕ προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 
διαδικασιών του 2/39 ΣΕ. Ειδικότερα: 
 
  α.  Στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από το 2/39 ΣΕ, 
αποσφραγίζονται από την Ε∆∆ οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών.  
 

                                         
14 Ν.4412/16, άρθρο 100, παρ. 4, άρθρο 127 και άρθρο 376 παρ. 12 
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  β. Επιπλέον, η αρµόδια Ε∆∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 
των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο 2/39 ΣΕ, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και στη συνέχεια τα 
µονογράφει και τα σφραγίζει. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα 
Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία. 
 
  γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
  δ. Στη συνέχεια, η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την 
πληρότητα και την νοµιµότητά τους, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
  ε. Κατόπιν, οι αρµόδιες επιτροπές εισηγούνται/γνωµοδοτών µε 
ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στο 2/39 ΣΕ για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για 
το στάδιο του διαγωνισµού. 
 
  στ. Όσοι από τους παραπάνω κριθούν τα δικαιολογητικά της                 
1ης Φάσης ότι είναι αποδεκτά, ελέγχονται από την επιτροπή υγειονοµικής 
επιθεώρησης (επιτροπή προελέγχου βιοµηχανιών - βιοτεχνιών). Η υπόψη 
επιτροπή ελέγχει τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζοµένων και συντάσσει έκθεση, 
σύµφωνα µε το Στρατιωτικό Κανονισµό 422-10. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
δίνονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι 
οικονοµικές προσφορές όσων διαγωνιζοµένων έχουν απορριφθεί βάσει 
δικαιολογητικών ή από την υγειονοµικής επιθεώρηση, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται σε αυτούς. Λεπτοµέρειες όπως στους Ειδικούς Όρους. 
 
  ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα, έκδοση απόφασης από το 
2/39 ΣΕ για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται 
κοινοποιείται, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 
 
  η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 
συµµετοχής - τεχνική προσφορά) από το 2/39 ΣΕ κατά το ανωτέρω στάδιο και 
µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η 
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους 
συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται 
ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
 
  θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια 
επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά» (2η Φάση). 



 

./. 

Α-17 

 
  ι. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και 
τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» 
για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα 
περιεχόµενα αυτών µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή, κατά 
φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η επιτροπή του 
διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές 
προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
  ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή, των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό 
επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στο 2/39 ΣΕ, για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 
 
  ιβ. Στη συνέχεια, το 2/39 ΣΕ εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την 
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση, αποστέλλεται µε 
µέριµνα του 2/39 ΣΕ στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 
 
  ιγ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων, επί της 
εκδοθείσας απόφασης του 2/39 ΣΕ για το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη 
παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση από την Επιτροπή 
Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας η οποία θα καθορίζεται από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, οφείλει να υποβάλει εντός 10 
ηµερών σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 12 του παρόντος Παραρτήµατος.  
 
  ιδ. Η αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» (3η 
Φάση) του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την 
αρµόδια Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
  ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για 
την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή 
εισηγητική έκθεση, γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από το 
2/39 ΣΕ, επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
  ιστ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού, υποβάλλεται στο 2/39 ΣΕ 
για την έκδοση τελικής απόφασης. 
 
 2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για 
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
  α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 
περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της 
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διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 
γνωµοδότηση της επιτροπής. 
 
  β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι 
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση 
της επιτροπής. 
 
  γ. Έντυπα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 
ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ 
αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 
 
  δ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα του 2/39 ΣΕ 
ενηµερώνονται, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι, οι συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον 
πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ 
τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο 
υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµίας για την άσκηση τυχόν ενστάσεων -προσφυγών. 
 
  ε. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού, θα 
γνωστοποιηθεί σε όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και 
τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 
 

Άρθρο 10ο   
Απόρριψη Προσφορών 

 
 1. Η απόρριψη Προσφοράς15 γίνεται µε απόφαση του 2/39 ΣΕ, ύστερα 
από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής.  
 
 2. Η προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
  α. Μη σύνταξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και κατά είδος 
φακέλου, στα άρθρα 94 έως και 96 του Ν.4412/16. 
 
  β. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 3 της παρούσας.  
 
  γ. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση 
οποιασδήποτε υποχρέωσης του άρθρου 5 της παρούσας (Περιεχόµενο 
Προσφορών και Αιτήσεων Συµµετοχής). 
 
  δ. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 7 της παρούσας (Κριτήρια Επιλογής – 
Λόγοι Αποκλεισµού) 
 
  ε. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση 
οποιασδήποτε υποχρέωσης που αφορά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

                                         
15 Ν.4412/16, Άρθρο 91 
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   στ. Χρόνο ισχύος της Προσφοράς µικρότερο από τον ζητούµενο. 
 
   ζ. Υποβολή οικονοµικών στοιχείων εντός των φακέλων 
υποβληθέντων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
 
  η. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση 
ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο 
αναπροσαρµογής τιµών. 
 
  θ. Υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη από 
την διακήρυξη προθεσµία. 
 
   ι. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της 
∆ιακήρυξης. 
 
  ια.  Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να 
υποβληθεί από την προσφορά. 
 
  ιγ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών ή/και δήλωση ψευδών 
στοιχείων ή/και δεδοµένων που δεν δύνανται να επιβεβαιωθούν για την 
γνησιότητά τους, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο που δύναται να διενεργήσει 
το 2/39 ΣΕ είτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε κατά την 
υλοποίηση της συµβάσεως. 
 

Άρθρο 11ο   
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης16 

 
 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά. 
  
 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα 
αναφερόµενα στο Ν.4412/16, οι τεχνικές προδιαγραφές της Στρ. Υπηρεσίας και οι 
όροι της διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προµηθευτή µε την χαµηλότερη 
προσφερόµενη τιµή, γίνεται τελικά, εκ των οικονοµικών φορέων  των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διαδικασίας. 

 
Άρθρο 12ο   

∆ικαιολογητικά Πλ/Μειοδότη17 (3η Φάση ∆ιαγωνισµού) 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το 2/39 ΣΕ θα ειδοποιήσει 
εγγράφως τον/τους προσφέροντα/ες, στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται από τον προσφέροντα, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο 2/39 ΣΕ, αναλυτικά όπως 
παρακάτω: 
 

                                         
16 Ν.4412/16, άρθρο 86, παρ. 10 
17 Ν.4412/16, άρθρα 80 και 103 
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  α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα: 
 
   (1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
 
   (2) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 
 
   (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
 
   (5) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Νοεµβρίου 2005,  
 
   (6) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,  
 
   (7) Σχετικά µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, 
αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
  β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
 
  γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής). 
Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στην επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και όχι µόνο τους 
εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
 
  δ. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ έκδοσης τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Ν.3419/2005, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την ηµέρα  επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και επίσης να 
προκύπτουν οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν 
τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 
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  ε. Άδειες λειτουργίας στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου 
που συµµετέχει στο διαγωνισµό και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, 
καθώς και αριθµό έγκρισης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσηµη κρατική 
αρχή), όπως παρακάτω: 
 
   (1) Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-
08-2006) καθώς επίσης και αριθµό εγκρίσεως (εάν απαιτείται). 
 
   (2) Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, 
σύµφωνα µε τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α711-03-2005), ή όπως αυτή εκδόθηκε 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης. 
 
   (3) Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρησης 
απαιτεί παραπάνω από µία άδειες, προσκοµίζονται όλες, όπως ειδική άδεια 
χειρισµού τροφίµων ζωικής προέλευσης, σύµφωνα µε το Π∆ 79/2007 (ΦΕΚ Α 
95/31 Μαϊ 07). 
 
  στ. Άδεια διάθεσης λυµάτων ή απαλλακτικό, όπως αυτή έχει 
ενσωµατωθεί στην Έγκριση Περιβαλλοντολογικών Όρων (ΕΠΟ) ή στα Πρότυπα 
Περιβαλλοντολογικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), εκδιδόµενη από τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες αναλόγως της 
φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία - βιοµηχανία, 
καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων της ή βεβαίωση 
από τις αρµόδιες αρχές για τη συµµόρφωση τους ως προς τις απαιτήσεις της 
σχετικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την επεξεργασία και τη διάθεση των λυµάτων 
τους. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η προσκόµιση 
βεβαίωσης για το λόγο αυτό από τις αρµόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης (∆Σ αυτών). 
 
  ζ. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρµογής HACCP από ιδιωτικό φορέα, 
που να είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 
22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρµογής του αντίστοιχου 
οδηγού υγιεινής, ανάλογα µε το είδος και τη δυναµικότητα της επιχείρησης. 
 
  η. Εκδοθέντα από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αδειών του οχήµατος ή των 
οχηµάτων µεταφοράς των ειδών που προορίζονται για τη µεταφορά των 
προϊόντων, και έχουν δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται στο 
εδάφιο 2δ(5) του παρόντος άρθρου, από τα οποία θα πιστοποιείται η 
καταλληλότητα των οχηµάτων για τη χρήση που προορίζονται. 
 
                   θ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασίας Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προµηθευτή, σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προµήθειας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, εφόσον η δαπάνη είναι άνω των 
20.000 ευρώ (καθαρής αξίας). 
 
 2. Το 2/39 ΣΕ, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, 
όπως αυτά περιγράφηκαν στο άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος.  
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 3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Ε∆∆ και τη διαβίβαση του φακέλου στο 2/39 ΣΕ 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 13 του παρόντος. 
 
 4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 

Άρθρο 13ο   
Χρόνος Συνδροµής Όρων Συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές 18 

 
 1. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
όπως ορίστηκαν στους παρόντες όρους, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16. 
 
 2. Το 2/39 ΣΕ δύναται να προβεί στην κατακύρωση της σύµβασης για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής: 
 
  α. Έως  30%  (αφορά διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 
100.000 €,  περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
 
  β. Ποσότητα µικρότερη του προαναφερθέντος ποσοστού, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 
 
 3. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι 
προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα  µε άρθρο 5 της παρούσας19, 
οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση 
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενηµερώσουν αµελλητί το 2/39 ΣΕ σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών αποδεικτικών 
εγγράφων20 νοµιµοποίησης. 
 
 4. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης το 2/39 ΣΕ για 
οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που 
επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, και εφαρµόζονται κατά τα 
λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε 
προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 
 
 5. Λοιπά κατά τα ισχύοντα στην κείµενη νοµοθεσία21. 
 

                                         
18 Ν.4412/16, άρθρο 104 
19 Ν.4412/16, άρθρο 79 
20 Ν.4412/16, άρθρο 80 Όπως Προσθήκη «8/Α» του παρόντος 
21 Ν.4412/16, άρθρο 104 
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Άρθρο 14ο   
Κατακύρωση – Ανάθεση Σύµβασης22 

 
 1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες 
για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, 
άρθρο 127 (Ενστάσεις). 
 
 2. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση - ανάθεση 
προµήθειας, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση κατά τα καθοριζόµενα στο άρθρο 
105 του Ν.4412/16, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
  α. Τα προς προµήθεια είδη, τις ποσότητες και τις τιµές. 
 
  β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα εφόδια. 
 
  γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης µε τους όρους της 
προκήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη 
προκήρυξη. 
 
  δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
 3. Πριν την παραπάνω ανακοίνωση, το 2/39 ΣΕ θα κοινοποιήσει την 
απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 
 4. Μετά την άπρακτη πάροδο 5 ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση 
(προθεσµία άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016), θα σταλεί αρµοδίως η ανακοίνωση της παραγράφου 1 στον 
προµηθευτή. 
 
 5. Ο τελευταίος πλ/µειοδότης, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 
ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
 
 6. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 
ΜΤΣ η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
 7. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση - ανάθεση 
προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 
  α. Τα προς προµήθεια είδη, τις ποσότητες και τις τιµές. 
 

                                         
22 Ν.4412/16, άρθρο 105 
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  β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα εφόδια. 
 
  γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης µε τους όρους της 
προκήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη 
προκήρυξη. 
 
  δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 

Άρθρο 15ο   
Ματαίωση διαδικασίας23 

 
 1. Το 2/39 ΣΕ µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να   
µαταιώσει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
 
  α. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή 
 
  β. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες 
(προσωρινούς προµηθευτές) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να 
λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του 2/39 ΣΕ, µετά από γνώµη της 
∆νσης Εφοδιασµού - Μεταφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
  β. Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον το 2/39 ΣΕ ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο. 
 
  γ. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
  δ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη. 
 
  ε.  Μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς. 
 
  στ.  Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως 
ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
 3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, το 2/39 ΣΕ µπορεί, µετά από γνώµη του αρµοδίου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
 

                                         
23 Ν.4412/16, άρθρο 106 
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 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το 2/39 ΣΕ ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι 
λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον 
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
 
 5. Το 2/39 ΣΕ διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του 
αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε 
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 
(Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση) του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 

Άρθρο 16ο   
Κατάρτιση Συµβάσεων 

 
 Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στα προηγούµενα άρθρα, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη 
σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 
    

Άρθρο 17ο   
Εγγυήσεις24 

 
 1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν στο παρόν άρθρο 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 
τους υπέρ οικονοµικού φορέα. 
 
 2. Εγγύηση Συµµετοχής  
 
  α. Ο συµµετέχον υποψήφιος προµηθευτής των προϊόντων είναι 
υπoχρεωµέvoς στο φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» vα καταθέσει ίση 
µε χίλια εκατό ευρώ (1.10000,,0000 €) 
  
  β. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση 
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
 
  γ. Η εγγύηση συµµετοχής25 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Το 2/39 ΣΕ µπορεί, πριν τη λήξη της 

                                         
24 Ν.4412/16, άρθρο 72 
25 Συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
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προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
  δ. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα των Γενικών και Ειδικών Όρων, 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 
  ε. Η ένσταση του προµηθευτή κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 
την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
 
   στ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την 
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
  ζ. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες µετά την: 
 
   (1) Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ένστασης ή την 
έκδοση απόφασης επί ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
 
   (2)  Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης διοικητικής 
προσφυγής επί επιβληθείσας κυρώσεως ή την έκδοση απόφασης επ' αυτής 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης26 της σύµβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, και ο προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική 
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς 
ΦΠΑ επί της συνολικής συµβατικής αξίας. 
 
  β.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο της προµήθειας. 
 
  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συµβατικών 
του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 
 
 3. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
 4. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο προµηθευτής 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ . 
 

                                         
26 Συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
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 5. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
 
  α. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
 
  β. Τον εκδότη 
 
  γ.  Τη Μονάδα προς την οποία απευθύνονται 
 
  δ.  Τον αριθµό της εγγύησης 
 
  ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 
                  στ.  Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
 
  ζ.  Τους παρακάτω όρους ότι:  
 
   (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
 
   (2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
 
  η.  Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού 
 
  θ.  Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
 
  ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
 
  ια. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 
 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα 
προαναφερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο και συµπληρωµατικώς µε τα 
συνηµµένα υποδείγµατα των Γενικών Όρων (Προσθήκες «5» και «6»).  
 
 7. ∆ιαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 
τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, ή χωρίς να περιλαµβάνει τα 
αναφερόµενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση 
απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από 
το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 
 
 8. Το 2/39 ΣΕ επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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Άρθρο 18ο   
Κυρώσεις σε Βάρος του προµηθευτή – Ποινικές Ρήτρες27 

 
 1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση του 2/39 ΣΕ, ύστερα από την κλήση του για 
την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προµηθευτή µετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του 2/39 ΣΕ. 
 
 3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των προϊόντων που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσµα. 
 
  γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών 
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας 
της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση του 2/39 
ΣΕ, αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές 
προθεσµίες εκτελεστούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
 
 4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την 
αµοιβή του προµηθευτή. 
 
 5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το 2/39 ΣΕ το δικαίωµα να 
κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 
 
 6. Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
  α. Επαναλαµβανόµενης άρνησης εκτέλεσης προµήθειας χωρίς 
προηγούµενη έγκριση του 2/39 ΣΕ. 
 
  β. Άρνησης αντικατάστασης προς προµήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 
 

                                         
27 Ν.4412/16, άρθρο 218 
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  γ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος – υγιεινής, 
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και παράδοση 
των προς προµήθεια ειδών. 
 
  δ. Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η 
οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προµήθειας. 
 
                  ε.  Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που 
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
  στ. Παράβασης των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων, 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των ειδικώς οριζοµένων στους Ειδικούς 
Όρους, Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
 7. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 
επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών  και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται 
παράλληλη  ενηµέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 8. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν µε 
ευθύνη του 2/39 ΣΕ. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
 9. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
ελέγχων του Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκοµείου (Γ’ ΚΝΟ). 
 
 10. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 11. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτή µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
2/39 ΣΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση 
δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε 
φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
 12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο 
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
2/39 ΣΕ από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και το 
2/39 ΣΕ επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.  
 
 13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου 
κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον προµηθευτή, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης και απόφασης του 2/39 ΣΕ, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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  α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
  β. ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 1.500 Ευρώ. 
 
  γ. Για επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση 
του 2/39 ΣΕ και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως 
προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από το 2/39 ΣΕ. 
 
   (2) Κήρυξη του προµηθευτή, ως έκπτωτου. 
  δ. Οι προαναφερθείσες κυρώσεις επιβάλλονται αναλόγως και της 
σοβαρότητας της παράβασης δυνάµενης της απευθείας κήρυξης του προµηθευτή 
ως έκπτωτου σε περίπτωση προϊόντων ακατάλληλων – µη ασφαλή για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
 
 14. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει να φέρει ορισµένα από 
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα (όπως προσδιορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους του ∆ιαγωνισµού) ή δεν τα παραδώσει καθόλου (χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να τα αγοράσει ή 
αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα 
είδη και ο προµηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία, 
παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες 
περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά από έκδοση  
σχετικής απόφασης σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
 15. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταµείου 
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 19ο   
Έννοµη Προστασία28 

 
 1. Άσκηση Ενστάσεως κατά πράξεων που λαµβάνουν χώρα πριν τη 
σύναψη της σύµβασης:  
 
  α. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
ενστάσεως κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που αφορούν στη 
διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής 
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 
 
  β. Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής µε τηλεοµοιοτυπία (fax), 
από τους προµηθευτές, αυτές δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο εάν 
επακολουθήσει από την τηλεοµοιοτυπία (fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού 
πρωτοτύπου της ενστάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.2672/98 και του 
άρθρου 10 παρ 2 του Ν.2690/99. 
 

                                         
28 Ν.4412/2016, Άρθρο 127 & 205 
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  γ. Η ένσταση κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος στον 
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή 
της ένστασης. 
  
  δ. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά πράξης, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
  ε. Το 2/39 ΣΕ οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε 
προθεσµία (10) ηµερών από την άσκηση της ένστασης και, αν την κρίνει βάσιµη, 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η 
απόρριψη της. 
 
  στ. Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης,  απαιτείται  (µε  την κατάθεση 
της ένστασης) η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ήτοι εξακοσίων  εευυρρώώ  
((660000,,0000  €€)) το οποίο επιστρέφεται µε πράξη του 2/39 ΣΕ, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 
  ζ. Κατά τα λοιπά ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόµενα στο 
Ν.3886/10. 
 
 2. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συµβάσεων29: 
 
  Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του 
Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον 
του 2/39 ΣΕ, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το 2/39 ΣΕ, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων – 
Προσφυγών του 2/39 ΣΕ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 20ο   
Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 
 1. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στην κείµενη νοµοθεσία30. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  
 
 2. Ο προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή 
θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την προµήθεια. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

                                         
29 Ν.4412/16, άρθρο 205 
30 Ν.4412/16, Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' 
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 3. Ο προµηθευτής οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον του 2/39 ΣΕ. 
 
 4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των 
περιοχών που θα ενεργήσει, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει 
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προµήθειας, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του. 
 
 5. Ο προµηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
Σύµβασης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει το 2/39 ΣΕ, για κάθε θετική και 
αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 
αν προέρχεται. 
 
 6. Το 2/39 ΣΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Το 2/39 
ΣΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του προµηθευτή ή τρίτων. Από την 
εκτέλεση του της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ του 
2/39 ΣΕ και του προσωπικού του προµηθευτή που ασχολείται  µε την προµήθεια.  
 
 7. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη 
που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι του 2/39 ΣΕ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί 
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 
σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του 2/39 ΣΕ ως λόγος 
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προµήθειας. 
 
 8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 
Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, 
τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει 
και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από το 2/39 ΣΕ η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το 2/39 ΣΕ 
αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το 2/39 
ΣΕ. 
 
 9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
προµηθευτή, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του προµηθευτή, µόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
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εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρµοδίου οργάνου του 2/39 ΣΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, το 2/39 ΣΕ δύναται 
να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
προµηθευτή, η συνέχιση ή όχι της προµήθειας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του 2/39 ΣΕ, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του 
διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης 
ή πτώχευσης του προµηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης 
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ηµοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής 
Εκτέλεσης. 
 
  10. Ο προµηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3414/05  (Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων»). 
 

Άρθρο 21ο   
Αλλαγή Στοιχείων Προµηθευτών 

 
 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε 
συνεργαζόµενους προµηθευτές που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του θα 
πρέπει το 2/39 ΣΕ να ενηµερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 
 
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του προµηθευτή µε νέο προµηθευτή, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενηµερώσει το 2/39 ΣΕ πέντε (5) εργάσιµες  ηµέρες  πριν 
την έναρξη της προµήθειας αγαθών από το νέο προµηθευτή. 
 
 3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόµενου προµηθευτή, θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η προµήθειας και χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίµων. 
 

Άρθρο 22ο   
∆ιενέργεια Ελέγχων 

 
 1. Ο Υγειονοµικός Έλεγχος του προµηθευτή , θα διενεργείται κατά τα 
οριζόµενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάµενη νοµοθεσία, οποτεδήποτε 
κατά κρίση του 2/39 ΣΕ, προκειµένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι 
απαιτήσεις των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού) της εν λόγω δηµοσίευσης και 
σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό περί ελέγχων του αντικείµενου της 
παρούσας. 
 
 2. Ειδικά πριν την έκδοση της απόφασης της αρµόδιας επιτροπής περί 
αποδοχής των δικαιολογητικών συµµετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, το αρµόδιο προσωπικό 
µε διαταγή του 2/39 ΣΕ θα προβαίνει στη διενέργεια υγειονοµικού ελέγχου του 
Υποψήφιου προµηθευτή. 
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 3. Ο  Υγειονοµικός Έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα αποτελέσµατα θα αξιολογούνται µαζί µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά  του αντίστοιχου φακέλου «δικαιολογητικών» για την εισήγηση περί  
κατακύρωσης. 
 
 4. Η εν λόγω επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα απαρτίζεται υποχρεωτικά 
από έναν τουλάχιστον Αξιωµατικό Υγειονοµικού 
 

Άρθρο 23ο   
Ανωτέρα Βία 

 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφ' όσον διαπιστωθεί: 
 
  α. Υπαιτιότητα του 2/39 ΣΕ. 
 
  β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία 
προµήθειας  µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει 
τον προµηθευτή. 
 
 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
  
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών  του καταστήµατος του προµηθευτή.    
 
  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα του  
προµηθευτή που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 
  γ. Πληµµύρα. 
 
  δ. Σεισµός. 
 
  ε. Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια. 
 
  στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 
  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 
 
  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
 3. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στο 2/39 ΣΕ τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας του προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν 
δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 
λόγους ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 24ο   
Υπεργολαβίες31 

 
 1. Ως υπεργολαβία ορίζεται η εξ επαχθούς αιτίας σύµβαση µίσθωσης 
έργου, δια της οποίας ο προµηθευτής σύµβασης αναλαµβάνει νοµικές δεσµεύσεις 
έναντι άλλων νοµικών ή φυσικών προσώπων, µη συνδεόµενων µε τον εργοδότη 
µε νοµικό δεσµό και µε σκοπό την εκτέλεση µέρους της σύµβασης. Ο 
προµηθευτής παραµένει µόνος υπεύθυνος για το εκτελούµενο από τον 
υπεργολάβο µέρος. Η συµβατική σχέση µεταξύ υπεργολάβου και εργολάβου 
διέπεται από τα άρθρα 681 εποµ. Αστικού Κώδικα.  
 
 2. Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον κύριο προµηθευτή δηµόσιας 
σύµβασης, καθώς ο υπεργολάβος αναλαµβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει µέρος 
του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης, ενώ ο προµηθευτής αναλαµβάνει να 
παράσχει – διαθέσει συγκεκριµένα αγαθά στο εν λόγω πλαίσιο. 
 
 3. Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή 
έγκριση του 2/39 ΣΕ, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο της προµήθειας 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην 
προσφορά του. Ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριµένος" µε τις συνέπειες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 10/03-09-2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), µετά από έγκριση του 2/39 ΣΕ, όταν 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
 
  α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση της 
προµήθειας που αναλαµβάνει ανά κατηγορία προµηθειών, αντίστοιχη µε το ποσό 
της σύµβασης Υπεργολαβίας και  
 
  β. Ο προµηθευτής, πριν από την ενεργοποίηση του υπεργολάβου 
στο έργο έχει γνωστοποιήσει στο 2/39 ΣΕ τη σύµβαση Υπεργολαβίας.  
 
 4. Ο προµηθευτής πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα 
τοις εκατό (70%) της σύµβασης του µε το 2/39 ΣΕ, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι 
συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.  
 
 5. Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένης 
διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, που 
έχει συµπεριλάβει στην προσφορά, ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 2/39 ΣΕ και η σύµβαση θα συνεχίζεται 
από τον προµηθευτή ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από 
πιθανά νέους συνεργάτες/υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, 
µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του 2/39 ΣΕ. Για την αντικατάσταση του 
Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη του 2/39 ΣΕ, θα 
πρέπει να αποδείξει ο προµηθευτής ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου 
συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος 
κρίθηκε κατάλληλος. 
 
 6. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16 
από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρµόδιες 
εθνικές αρχές. 
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 7. Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/16, το 2/39 ΣΕ µπορεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως 81 
του Ν.4412/16, να επαληθεύσει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση 
αυτή, το 2/39 ΣΕ: 
   
  α. Απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του και 
 
  β. Μπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει 
ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του. 
 
 

Άρθρο 25ο   
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 
 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων σύµφωνα µε το Π∆ 28/15, των διατάξεων για το 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών 
της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
 

Άρθρο 26ο   
∆ηµοσιότητα και ∆ιαφάνεια 32 

 
 1. Το 2/39 ΣΕ θα ενηµερώνει, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε 
την ανάθεση σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους 
αποφάσισαν να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία δηµοσιεύθηκε και να 
αρχίσουν νέα διαδικασία. 
 
 2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων ή προσφερόντων, 
το 2/39 ΣΕ θα γνωστοποιεί το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 
15 ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης: 
 
  α. Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της 
αίτησης συµµετοχής του. 
 
  β.  Σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της 
προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 54, του Ν.4412/16 θα αιτιολογεί επίσης την απόφασή της περί µη 
ισοδυναµίας των λύσεων. 
 
  γ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, 
το όνοµα του προµηθευτή ή των συµβαλλοµένων µερών της σύµβασης. 
 
 3. Το 2/39 ΣΕ δύναται να αποφασίζει να µη γνωστοποιήσει ορισµένες 
πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 σχετικά µε την ανάθεση 

                                         
32 Ν.4412/16,  Άρθρα 70 & 120  
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των συµβάσεων, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να 
εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα 
ενός συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δηµόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες 
θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων. 
 
 4. Τυχόν έξοδα δηµοσίευσης της βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 27ο   
Εκχωρήσεις ∆ικαιωµάτων 

 
 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την 
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του 2/39 ΣΕ. 
 

Άρθρο 28ο   
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 33 

 
 1.  Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης και πάντα ύστερα από γνωµοδότηση34 της ∆ΙΚΕ(IV ΜΠ), σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, 
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στην παρούσα 
διακήρυξη. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των 
ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους 
οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή 
προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης. 
 
  β. Για τις συµπληρωµατικές προµήθειες από τον αρχικό 
προµηθευτή, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαµβάνονταν στην 
αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή: 
 
   (1) ∆εν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. 
απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της 
αρχικής σύµβασης, και 
 
   (2) Θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική 
επικάλυψη δαπανών για το 2/39 ΣΕ. 
 
   (3) Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 
πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση 
διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 
σύµβασης. 
 
   (4) Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν 
στην αποφυγή εφαρµογής του της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του 
Ν.4412/16). 

                                         
33 Ν4412/16, Άρθρο 132 
34 Ν4412/16, Άρθρο 201 
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  γ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
   (1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από το 2/39 ΣΕ. 
 
   (2) Η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύµβασης. 
 
   (3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύµβασης. 
 
  δ. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 
ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3. 
 
 2. Λόγω της εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας της υπόψη 
προµήθειας (58.000 €), δεν απαιτείται επαλήθευση για τους όρους της σύµβασης 
που δύναται να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης, σύµφωνα µε το Ν.4412/16. 
 
 3. Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της 
σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται 
βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
 
 4. Η τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της περίπτωσης 1.δ., εφόσον καθιστά τη σύµβαση ουσιωδώς 
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε 
περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
  α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει 
µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 
συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή 
στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επιλέγη αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
  β.  Η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης 
υπέρ του προµηθευτή, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση 
 
  γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της 
σύµβασης 
 
  δ.  Όταν νέος προµηθευτής υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε 
ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, 
συνεπεία: 
 
   (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε 
την περίπτωση 1.α. 
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   (2) Ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού προµηθευτή, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, 
της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ 
πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι 
η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν 
γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
   (3) Περίπτωσης που το 2/39 ΣΕ αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις 
του κύριου προµηθευτή έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα 
αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16. 
 
 5.  Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τον 
Ν.4412/16, για τροποποιήσεις των διατάξεων µίας δηµόσιας σύµβασης κατά τη 
διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 
και 2. 

 
Άρθρο 29ο   

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης35 
 
 1. Το 2/39 ΣΕ µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 
(Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν4412/16. 
 
  β. Ο προµηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 
τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης σύµβασης. 
 
  γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προµηθευτή λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
  
 2. Το 2/39 ΣΕ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
καταγγέλλει υποχρεωτικά µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής 
της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 
3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση :  
 
  α. Που δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης 
κατάστασης µη δυνάµενης να προβλεφθεί από το 2/39 ΣΕ 
 
  β. ∆ιαταγής από Προϊστάµενη Αρχή 
 

                                         
35 Ν4412/16, Άρθρο 133 
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Άρθρο 30ο   
Εχεµύθεια36 

 
 1. Ο προµηθευτής συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 
και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της 
εκτελέσεως της προµήθειας που θα αναλάβει. 
 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του προµηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να 
χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική 
εξάρτηση από τον προµηθευτή κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η 
αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται 
εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, το 2/39 
ΣΕ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 
 
 4. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 
 5. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις 
τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
 6. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α 34). 
 

Άρθρο 31ο   
Λοιπές διατάξεις 

 
 1. Η παρούσα δηµοσίευση, και οι συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε 
βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, 
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δηµοσίευσης και των συµβάσεων, ο 
προµηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών 
∆ικαστηρίων. 
 
 2.  Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση, λαµβάνονται 
υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 («∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή 
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»), ο Ν.4412/16 
[«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη, η Κατακύρωση,  η 

                                         
36 Ν.4412/16,  άρθρο 21 
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Σύµβαση, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από 
τα οποία αποτελούνται. 
 
 3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 
 4. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας προκύπτουν αλλαγές 
στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στο 2/39 ΣΕ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 
απορρίπτει. 
 
 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο προµηθευτής 
πρέπει να συνεργάζεται στενά µε το 2/39 ΣΕ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. 
 
 6. Ο προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 
από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση µε την υπογραφείσα σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
 7. Ο προµηθευτής οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον του 2/39 ΣΕ. 
 
           8. Επισηµαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των 
οικονοµικών και τεχνικών προσφορών, θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή 
αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των 
στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονοµικές - τεχνικές), να συνοδεύονται από 
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την 
αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονοµική προσφορά: 
φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). Έγγραφα τυχόν εµπιστευτικού 
χαρακτήρα να µνηµονεύονται εµφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη 
διασφάλιση του απορρήτου τους. 
 
 9. Κανένας    υποψήφιος    προµηθευτής   δεν   µπορεί   σε   οποιαδή-
ποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης. 
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     10.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων προµηθειών. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»  Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «1» 
«2»  Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «2» 
«3»  Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «3» 
«4»  Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης «4» 
«5»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
«6»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
«7»  Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης 
«8»  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 



 

 
 

 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ «1» 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση 
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 
παρ. 4Ν.1599/1986) 

 

    
Προς: 2/39 ΣΕ 
Ο - Η (όνοµα) : | Επώνυµο:   | 
Όνοµα και επώνυµο πατέρα:  
Όνοµα και επώνυµο µητέρας:  
Ηµεροµηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης:  
Αριθ. ∆ελτ. ταυτότητας :  
Τόπος κατοικίας: |                     | Οδός: |                           | Αριθ.:              Τ.Κ. 
Αρ. Φαξ:  | ∆/νση Email:                 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 1. Επιθυµούµε να συµµετέχουµε στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
προµήθειας κρεάτων και νωπής αποφλοιωµένης πατάτας, για τις ανάγκες των 
Μονάδων του 2/39 ΣΕ και µε αριθµό ∆ιακήρυξης 2/2018. 
 
 2. Η προσφορά της εταιρείας συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
 
 3. Η εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
 4. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της ποσότητας, για 
την οποία υποβλήθηκε. 
 
 5. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του 
είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 
 
 6. Η εταιρεία δεν θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους 
µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατικούς για 



 

./. 

τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του 
άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73. 
 
 7. Η/οι διεύθυνση/εις των εγκαταστάσεων της/των επιχείρηση/ων από 
όπου θα γίνεται η επεξεργασία και συσκευασία των προϊόντων, είναι …… 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 8. Η εταιρεία αποδέχεται τον προέλεγχο και τον έλεγχο - επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων της, από αρµόδια επιτροπή της ∆ΙΚΕ(IV MΠ), καθώς και την 
παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος στην περίπτωση που της 
ανατεθεί η σύµβαση. 
 

Μεσολόγγι,   ….2018 
            -Ο-  

δηλών (υπογραφή) 
 
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ «2» 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση 
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 
παρ. 4Ν.1599/1986) 

 

    
Προς: 2/39 ΣΕ 
Ο - Η (όνοµα) : | Επώνυµο:   | 
Όνοµα και επώνυµο πατέρα:  
Όνοµα και επώνυµο µητέρας:  
Ηµεροµηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης:  
Αριθ. ∆ελτ. ταυτότητας :  
Τόπος κατοικίας: |                     | Οδός: |                           | Αριθ.:              Τ.Κ. 
Αρ. Φαξ:  | ∆/νση Email:                 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 1. Εγώ (ο ανώτερος επικεφαλής της επιχείρησης) προσωπικά µε την 
ιδιότητα του ................................... (προέδρου ή διαχειριστή ή νοµίµου 
εκπροσώπου) δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
παρακάτω αδικήµατα: 
 
  α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
 
  β. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, (καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα). 
 
  γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α· 48). 
 
  δ. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 



 

./. 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 
 
  ε. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Νοεωβρίου 2005.  
 
  στ. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,  
 
  ζ. Σχετικά µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, αναφορικά µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 
 
 2. Η εταιρεία και εγώ προσωπικά µε την ιδιότητα του 
................................... (προέδρου ή διαχειριστή ή νοµίµου εκπροσώπου) δεν 
έχουµε αθετήσει τις υποχρεώσεις µας όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
  

Μεσολόγγι,…… ….2018 
            -Ο- 

 δηλών (υπογραφή) 
 
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

./. 

 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ «3» 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση 
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 
παρ. 4Ν.1599/1986) 

 

    
Προς: 2/39 ΣΕ 
Ο - Η (όνοµα) : | Επώνυµο:   | 
Όνοµα και επώνυµο πατέρα:  
Όνοµα και επώνυµο µητέρας:  
Ηµεροµηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης:  
Αριθ. ∆ελτ. ταυτότητας :  
Τόπος κατοικίας: |                     | Οδός: |                           | Αριθ.:              Τ.Κ. 
Αρ. Φαξ:  | ∆/νση Email:                 
 
Με ατοµική µου ευθύνη (ο ανώτερος επικεφαλής της επιχείρησης) και γνωρίζοντας 
τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 
 
    (α) Η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχουν αναστείλει οι επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου. 
 
    (β) Η εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
    (γ) ∆εν υφίσταται για το πρόσωπό µου (ο ανώτερος 
επικεφαλής της επιχείρησης) µε την ιδιότητα του ................................... (προέδρου 
ή διαχειριστή ή νοµίµου εκπροσώπου), κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 
κατά την έννοια του άρθρου 24.  
     
    (δ) ∆εν υπήρξε πρότερη συµµετοχή µου κατά την 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 



 

./. 

 
    (ε) Η εταιρεία δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις. 
 
    (στ) Η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή στις 
διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
  

Μεσολόγγι,   ….2018 
            -Ο- 

 δηλών (υπογραφή) 
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

./. 

 
 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ «4» 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση 
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 
παρ. 4Ν.1599/1986) 

 

    
Προς: 2/39 ΣΕ 
Ο - Η (όνοµα) : | Επώνυµο:   | 
Όνοµα και επώνυµο πατέρα:  
Όνοµα και επώνυµο µητέρας:  
Ηµεροµηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης:  
Αριθ. ∆ελτ. ταυτότητας :  
Τόπος κατοικίας: |                     | Οδός: |                           | Αριθ.:              Τ.Κ. 
Αρ. Φαξ:  | ∆/νση Email:                 
 
Με ατοµική µου ευθύνη (ο ανώτερος επικεφαλής της επιχείρησης) και γνωρίζοντας 
τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 1. Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς πληρούνται πλήρως τα 
ελάχιστα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και 
αφορούν: 
     
  α. Την καταλληλότητα της εταιρείας για την ανάληψη της υπόψη 
προµήθειας. 
    
  β. Την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, καθώς και 
κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων. 
 
  γ. Την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, όσον αφορά 
ανθρώπινους – τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση 
σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 
 
 2. Η εταιρεία διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες άδειες και κωδικούς 
αριθµούς έγκρισης που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. 
 
 3. Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Επιµελητήριο 
......................................................... µε αριθµό ΓΕΜΗ .................................. (Ή 



 

./. 

όπως κατά περίπτωση ισχύει για τα εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 
µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016). 
 
 4. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που 
αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι 
διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας 
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, 
στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρµογής του αντίστοιχου οδηγού 
υγιεινής, ανάλογα µε το είδος και τη δυναµικότητα της επιχείρησης 
 
 5.  Θα αναληφθεί άµεσα η υποχρέωση υποβολής, εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών,  αποδεικτικών στοιχείων των παραπάνω κριτηρίων επιλογής, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016, κατόπιν 
προσκλήσεως από το 2/39 ΣΕ. 
  

Μεσολόγγι,   ….2018 
            -Ο- 

 δηλών (υπογραφή) 
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

./. 

 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )                         Ηµεροµηνία έκδοσης   
………………                        ΕΥΡΩ. …………………… 
 Προς: 
 2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ 
 Στρατόπεδο «ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
 2631022221 (Οδός-Αριθµός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. .……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα 
εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….   
 
 υπέρ του: 
 
 (i) [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοµατεπώνυµο,  
πατρώνυµο)  .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) ........ ...............………………………………….., ή 
 
 (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ......... 
.......................... 
...................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................................... 
............………………………………….. ή 
 
 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/νοµικών 
προσώπων 
 
  α) (πλήρη επωνυµία) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................................... 
  β) (πλήρη επωνυµία) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................................... 
  γ) (πλήρη  επωνυµία) ....................................................................., 
ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................................... 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
 



 

./. 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για  τη  
συµµετοχή  του/της/τους  σύµφωνα  µε  την  (αριθµό/ηµεροµηνία)  ..................... 
∆ιακήρυξη ..................................................... του 2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: «Προµήθεια Κρεάτων και Νωπής 
Αποφλοιωµένης Πατάτας», για τις ανάγκες του 2/39 ΣΕ. 
 
 Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  µόνο  τις  από  τη  συµµετοχή  στην  
ανωτέρω  απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 
 
 Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
  
 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………  
 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 Αποδεχόµαστε  να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου 
για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
 
 Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

./. 

 
 
 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )                         Ηµεροµηνία έκδοσης   
………………                        ΕΥΡΩ. …………………… 
 Προς: 
 2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ 
 Στρατόπεδο «ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
 2631022221 
 (Οδός-Αριθµός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. .……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα 
εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….   
 
 υπέρ του: 
 
 (i) [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοµατεπώνυµο,  
πατρώνυµο)  .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) ........ ...............………………………………….., ή 
 
 (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ......... 
.......................... 
...................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................................... 
............………………………………….. ή 
 
 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/νοµικών 
προσώπων 
 
  α) (πλήρη επωνυµία) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................................... 
  β) (πλήρη επωνυµία) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................................... 
  γ) (πλήρη  επωνυµία) ....................................................................., 
ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................................... 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 



 

./. 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 
καλή εκτέλεση της υπ αριθ. ................. σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα  
µε  την  (αριθµό/ηµεροµηνία)  ....................................................  ∆ιακήρυξη της 
2/39 ΣΕ/4ο ΕΓ. 
 
 Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 3  ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
 Η ισχύς της παρούσας είναι αορίστου χρόνου ή µέχρις ότου αυτή µας 
επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  
 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

./. 

 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 1.  Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης αποτελούν όλα τα δικαιολογητικά 
που αφορούν την συµµετοχή φυσικών προσώπων ηµεδαπών και αλλοδαπών του 
(υπο)φακέλου µε τίτλο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».  
 
 2. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται ψηφιακά από 
αυτούς. 
 
 3. Επίσης, νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την 
απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης, καθορίζονται ως εξής: 
 
  α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου 
Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  
 
   (1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
   (2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 
   (3) Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την 
αρµόδια Αρχή. 
   (4) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
   (5) Πρακτικό απόφασης ∆Σ περί εγκρίσεως συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την 
προσφορά. 
 
  β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής 
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 
 
   (1) Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του 
συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 
   (2) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την 
αρµόδια Αρχή. 
 
  γ. Για  αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
 
   (1) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω 



 

./. 

υποπαραγράφους 3.α. ή 3.β., τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση 
και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το 
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 
ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
 
   (2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από 
την οποία προκύπτει ότι:  
 
    (α)  ∆εν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 
    (β)  Ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο, 
που πρέπει να συνοδεύεται  από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
 
  δ. Συνεταιρισµοί: 
 
   Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
αντιστοίχως ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. 
 
  ε. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
   (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε 
µέλος, που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  
 
   (2) ∆ήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, υπογεγραµµένης 
υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο εργασιών του 
καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του 2/39 ΣΕ  
και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου προµηθευτή ορισµένα 
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε ένορκη βεβαίωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου προµηθευτή ή, 
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση, 
µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της 
χώρας του υποψήφιου προµηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
προµηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο προµηθευτή στον οποίο πρόκειται 
να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 
 
 



 

./. 

 
 2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών: 
 
  Ι. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
του εν λόγω διαγωνισµού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
 
  ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, 
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
 
  ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Κεντρικής 
Αρχής Προµηθειών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 3η: Οι ΑΕ που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε 
Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα, 
απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις του Ν.4250/14, στην οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα: 
 
  Ι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών του µέχρι φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο  
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο  κρατών – µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες για τις οποίες ισχύει 
η υποχρέωση αυτή, καθώς ότι στην σχετική διαδικασία δεν συµµετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005. 
 
  ΙΙ. Θα προσκοµίσουν, σε περίπτωση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 
σε αυτούς, τα σχετικά δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των νοµικών προσώπων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/05. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 



 

./. 

 
 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 

«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Υπόδειγµα για τα νωπά κρέατα) 
 Ο υπογεγραµµένος………………………………………………………………. 
κάτοικος………………………………. οδός………… αριθµ……… τηλ……………… 
κάτοχος του υπ’ αρίθµ ………δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 
επαγγέλµατος…………………………………………….. 
ΑΦΜ…………… εκπροσωπώ  την επιχείρηση………………………το κατάστηµα 
της οποίας βρίσκεται στην οδό………………………… 

 
π ρ ο σ φ έ ρ ω 

 
έκπτωση σε ποσοστό % ανά είδος, στην µέση τιµή των δελτίων τιµών για νωπά 
κρέατα µόνο πρώτης (Α)  ποιότητας, όπως αυτά καθορίζονται από τον κανονισµό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως παρακάτω: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ     ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙ 
1 Κιµάς Κιλό ………. Από λάπα 

2 
Άνευ οστού 
Τεµαχισµένο Κιλό ………. 

Από λάπα ή µπούτι, 
ανάλογα µε τις 

αιτούµενες ανάγκες του 
αγοραστή   

ΧΟΙΡΙΝΟ 
3 Μπριζόλα 280 γρ Κιλό ………. Από κόντρα 
4 Άνευ οστού 

Τεµαχισµένο 
Κιλό ………. Από µπούτι 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
5 Ολόκληρη  ……….  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

6 
Στήθος ή Μπούτι 
340 γρ Κιλό ………. 

Το είδος επιλέγεται 
ανάλογα µε τις 

αιτούµενες ανάγκες του 
αγοραστή 

ΛΟΙΠΑ 
7 Αρνί Κιλό ……….  
8 Κατσίκι Κιλό ……….  

 
 
 
 



 

./. 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συµφωνιών της ∆ιακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως όπως και των 
διατάξεων που διέπουν τους δηµόσιους διαγωνισµούς. 
 

        Υπογραφή 
 

                                                                                            ………………. 
Σηµείωση: Τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

./. 

 
 
 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 

«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «9» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Υπόδειγµα για τα καταψυγµένα κρέατα) 
 Ο υπογεγραµµένος………………………………………………………………. 
κάτοικος………………………………. οδός………… αριθµ……… τηλ……………… 
κάτοχος του υπ’ αρίθµ ………δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 
επαγγέλµατος…………………………………………….. 
ΑΦΜ…………… εκπροσωπώ  την επιχείρηση………………………το κατάστηµα 
της οποίας βρίσκεται στην οδό………………………… 

 
π ρ ο σ φ έ ρ ω 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ     ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΙΛΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙ 
1 Κιµάς Κιλό ……….. Από λάπα 

2 
Άνευ οστού 
Τεµαχισµένο Κιλό ……….. 

Από λάπα ή µπούτι, 
ανάλογα µε τις 

αιτούµενες ανάγκες του 
αγοραστή   

ΧΟΙΡΙΝΟ 
3 Μπριζόλα 280 γρ Κιλό ……….. Από κόντρα λαιµό 

4 Άνευ οστού 
Τεµαχισµένο 

Κιλό ……….. Από µπούτι 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

5 Στήθος ή Μπούτι 
340 γρ 

Κιλό ……….. 

Το είδος επιλέγεται 
ανάλογα µε τις 

αιτούµενες ανάγκες του 
αγοραστή 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συµφωνιών της ∆ιακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως όπως και των 
διατάξεων που διέπουν τους δηµόσιους διαγωνισµούς. 

        Υπογραφή 
 

                                                                                            ………………. 
Σηµείωση: Τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  



 

./. 

 
 
 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «10» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Υπόδειγµα για τα νωπά κρέατα σε σουβλάκι) 
 Ο υπογεγραµµένος………………………………………………………………. 
κάτοικος………………………………. οδός………… αριθµ……… τηλ……………… 
κάτοχος του υπ’ αρίθµ ………δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 
επαγγέλµατος…………………………………………….. 
ΑΦΜ…………… εκπροσωπώ  την επιχείρηση………………………το κατάστηµα 
της οποίας βρίσκεται στην οδό………………………… 

 
π ρ ο σ φ έ ρ ω 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 

1 
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 80γρ ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

2 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 80γρ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

3 
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

4 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 100γρ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συµφωνιών της ∆ιακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως όπως και των 
διατάξεων που διέπουν τους δηµόσιους διαγωνισµούς. 
 

        Υπογραφή 
 

                                                                                            ………………. 
Σηµείωση: Τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 



 

./. 

 
 
 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «11» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Υπόδειγµα για τη νωπή πατάτα) 
 Ο υπογεγραµµένος………………………………………………………………. 
κάτοικος………………………………. οδός………… αριθµ……… τηλ……………… 
κάτοχος του υπ’ αρίθµ ………δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, 
επαγγέλµατος…………………………………………….. 
ΑΦΜ…………… εκπροσωπώ  την επιχείρηση………………………το κατάστηµα 
της οποίας βρίσκεται στην οδό………………………… 

 
π ρ ο σ φ έ ρ ω 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ     ΤΕΜΑΧΙΟ - 

ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΙΛΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Νωπή 

αποφλοιωµένη 
πατάτα 

Άκοπη ……….. 
Ανώτερο βάρος 
συσκευασίας 

5 κιλά 

2 
Νωπή 

αποφλοιωµένη 
πατάτα 

Κοµµένη 
 ……….. 

Ανώτερο βάρος 
συσκευασίας 

5 κιλά 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των όρων και συµφωνιών της ∆ιακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως όπως και των 
διατάξεων που διέπουν τους δηµόσιους διαγωνισµούς. 
 

        Υπογραφή 
 

                                                                                            ………………. 
Σηµείωση: Τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  



 

 
./. 

 
 
 

2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
27 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  

 
                             Β.        ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Αντικείµενο  

 
 1. Ταξινόµηση κατά CPV37: 1513400-9,15113000-3,15111200-1, 
15115100-8,15112000-6,03221200-8. 
 
 2. Το αντικείµενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την 
προµήθεια κρεάτων και αποφλοιωµένης πατάτας. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν 
προσφορά στα είδη που νοµιµοποιούνται να προµηθεύουν το 2/39 ΣΕ. 
 
 3. Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών και η συνολική αξία της 
προµήθειας, δεν δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια, για λόγους µη δυνάµενους να 
προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κλπ). Η 
εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(58.000,00 €)  περίπου. 
 
 4. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά, την µικρότερη τιµή ανά είδος. 
. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Προαπαιτούµενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 Όπως Άρθρο 5 Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 1. Όπως Άρθρο 20 Γενικών Όρων και επιπλέον υποχρεώσεις όπως 
παρακάτω: 
 
  α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των 
αναγκών των Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση 
µη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις – 
ποινικές ρήτρες. 
 
  β. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας 
και των εντεταλµένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της 

                                         
37 Ν4412/16, Άρθρο 23, Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)», 
όπως εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L 340) 
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ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
 
  γ. Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρε-
σίας. 
 
  δ. Να µεταφέρει τα κατεψυγµένα προϊόντα εντός οχήµατος ψυγείου, 
το οποίο θα διαθέτει την προβλεπόµενη άδεια. 
 
  ε. Να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία χρονικούς περιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, 
παραµονή και έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να 
προσκοµίσει σε κάθε στρατόπεδο, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα 
εισέρχονται σ’ αυτό, για τη µεταφορά των προϊόντων, προκειµένου να εκδοθούν τα 
απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία µε τη λήξη της σύµβασης θα πρέπει να 
επιστραφούν. 
 
 2. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή. 
  
 3. Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την 
είσοδό του και παραµονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για 
το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενηµέρωση του προσωπικό του για την 
εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του 
ότι δεν θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 4. Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση 
που θα προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 5. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προµήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
των ∆ιοικητών των Μονάδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών – Έλεγχος 

 
 1. Ποιότητα προσφεροµένων ειδών: 
 
  α. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών. 
 
  β. Με µέριµνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται 
οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων ευθύνης του). 
 
  γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα/µέσα για 
το σκοπό αυτό και να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να απολυµαίνονται κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα.  
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  δ. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
  ε. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 
αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή σε 
αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 
 
   (1) Μικροβιολογικό 
 
   (2) Χηµική ανάλυση 
 
   (3) Ιστολογική εξέταση 
 
  στ. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, 
και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των εξετάσεων/χηµικών αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 2. Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας: 
 
  α. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα 
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  β. Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η 
συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 
           3. Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων, ή σοβαρής 
υγειονοµικής παράβασης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, 
ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
χωρίς άλλη διαδικασία (αµέσως). 
 
           4. Σε όλες τις τυποποιηµένες συσκευασίες θα αναγράφονται έκτυπα 
µε ανεξίτηλη µορφή και όχι µε αυτοκόλλητη ετικέτα, µαρκαδόρο κλπ η 
επωνυµία της παρασκευάστριας εταιρίας ή της αντιπροσωπευόµενης 
εταιρίας, το είδος του συγκεκριµένου προϊόντος που περιέχεται, το 
προβλεπόµενο βάρος κατά τεµάχιο ως έχει κατ’ ελάχιστον και η ηµεροµηνία 
παραγωγής και λήξεως και γενικά όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές του και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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 5. Λοιπά, όπως Προσθήκη «2/Β» των Ειδικών Όρων (Τεχνική 
Προδιαγραφή) 
 

Άρθρο 5ο 
Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Προϊόντων 

 
 1. Η µεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται, στην έδρα των 
Μονάδων, µε µέριµνα και µεταφορικά  µέσα  του  προµηθευτή, τα  οποία  θα  
πληρούν  τους όρους υγιεινής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα δύο 
(2) ηµέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παραγγελίας. 
 

3. Ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει το Σύνταγµα για την 
πιθανή ηµεροµηνία και ώρα άφιξης των υλικών. Σε περίπτωση µη 
ενηµέρωσης του Συντάγµατος, η ευθύνη για την παραµονή των προϊόντων 
και οι τυχόν αλλοιώσεις αυτών, θα ευθύνουν τον ίδιο τον προµηθευτή.  

 
4. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών επιτρέπεται 

µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
  
 5. Οι παραληφθείσες ποσότητες θα ελέγχονται από τριµελή επιτροπή µε 
µακροσκοπικό έλεγχο.  
 
 6. Τα είδη, θα µεταφέρονται µε κατάλληλο όχηµα που θα πληροί τους 
όρους υγιεινής, όπως οι σχετικές υγειονοµικές διατάξεις ορίζουν και το οποίο θα 
πρέπει: 
 
  α. Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση. 
 
  β. Να διατηρείται καθαρό και να απολυµαίνεται τακτικά. 
 
  γ. Να διαθέτει άδεια µεταφοράς των διακινούµενων εφοδίων. 
 
 7. Τα είδη παραδίδονται συσκευασµένα όπως προβλέπεται στην 
ισχύουσα νοµοθεσία. Τα είδη συσκευασίας θα χρεώνονται από τον προµηθευτή 
στις παραλαµβάνουσες Μονάδες. 
 
 8. Τα κενά συσκευασίας θα συγκεντρώνονται από τις Μονάδες και θα 
επιστρέφονται στον προµηθευτή µε την επόµενη δοσοληψία. 
 
 9. Σε περίπτωση που κάποια Μονάδα προκαλέσει φθορά πέραν του 
φυσιολογικού ή απολέσει αυτά, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να καταβάλει 
στον προµηθευτή το αντίτιµο αυτών. 
 
 10. Σε κάθε παράδοση προϊόντων ο προµηθευτής εκδίδει διπλότυπο 
δελτίο αποστολής θεωρηµένο από τη ∆ΟΥ (1 αντίτυπο δίδεται στη 
παραλαµβάνουσα Μονάδα και 1 παραµένει ως στέλεχος). Τα εκδιδόµενα δελτία 
θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο παραλαβής της εκάστοτε Μονάδας 
(υπογραφή, ονοµατεπώνυµο).  
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 11. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του 2/39 ΣΕ µε τα εντεταλµένα 
όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιµο την ποιότητα των 
εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα µεταφορικά µέσα 
του προµηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των προβλεποµένων όρων υγιεινής. 
 
 12. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική ή µε εργαστηριακή 
εξέταση των προϊόντων. Τυχόν δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του προµηθευτή η 
δε αξία των δειγµάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α 
Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07). Εφόσον ο προµηθευτής δεν 
προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος λόγω κωλύµατος ή αρνήσεως θα 
διενεργείται δειγµατοληψία απουσία του από την επιτροπή παραλαβής ή τον 
κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από 
την επιτροπή, τον ∆ιοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον 
ιατρό που εκτελεί την δειγµατοληψία. 
 
 13. Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
θεωρηθεί µη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άµεσα από τον προµηθευτή χωρίς 
καµιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον το 2/39 ΣΕ διατηρεί το δικαίωµα της 
να επιβάλει και τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

14. Η ανανέωση και αντικατάσταση των προϊόντων που 
προσκοµίζονται από τον προµηθευτή, γίνεται µέσα στα χρονικά περιθώρια 
που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή ειδών κυλικείου 7η έκδοση. 
Τα όρια αυτά έχουν τα προϊόντα µε ατοµική συσκευασία και αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας όλα τα προϊόντα που δεν 
περιλαµβάνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

 
           15.  Η ηµεροµηνία λήξης να συµπίπτει µε την αναγραφόµενη επί της 
συσκευασίας, ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
 

 16. Σε περίπτωση που προϊόν δεν καταναλωθεί και αποµένει 
τουλάχιστον µία ηµέρα για την ηµεροµηνία λήξεις του, ο προµηθευτής εντός 
του προκαθορισµένου χρόνου (µία εργάσιµη ηµέρα) να αντικαθιστά το 
προϊόν µε νέο. 
 
  17. Οι Μονάδες θα καταθέτουν τις παραγγελίες τους στον προµηθευτή 
εγγράφως 2 ηµέρες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης των 
προϊόντων. Οι ποσότητες των εφοδίων θα είναι ανάλογες µε τις ανάγκες τους, 
χωρίς καµιά εκ των προτέρων δέσµευση. Η εκτέλεση της παραγγελίας από τον 
προµηθευτή θα γίνεται τις ηµέρες Πέµπτη ή Παρασκευή.   
 
   18. Ο προµηθευτής ή αντιπρόσωπός του υποχρεούται να υπογράφει τα  
πρακτικά παραλαβής των προϊόντων κατά την παραλαβή αυτών από την 
επιτροπή παραλαβής. 
 
   19. Ο προµηθευτής διατηρεί την αποκλειστικότητα και υποχρεούται 
στον οµαλό εφοδιασµό των Μονάδων και να καλύπτει σε κάθε περίπτωση πλήρως 
τις ανάγκες τους στα είδη του διαγωνισµού.  
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Άρθρο 6ο 
Τεχνική Προσφορά – Προδιαγραφές 

 
  Όπως Προσθήκη «2/Β» Ειδικών Όρων.  
                 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αυξοµείωση Ποσοτήτων 

 
 1. Επιφυλάσσεται το δικαίωµα της Υπηρεσίας, για αυξοµείωση των 
ποσοτήτων έως 30 %, ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάλυψης αναγκών. 
 
 2. Αυτού του είδους η αυξοµείωση δε θα έχει καµία επίδραση στην τιµή 
των εφοδίων και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας. 
    
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή Συµβατικών Υλικών 

 
 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, στην έδρα των Μονάδων, σύµφωνα µε τους 
όρους σύµβασης και του παρόντος, παρουσία του νόµιµου εκπροσώπου του 
προµηθευτή. Τα έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Πληρωµής 

 
 1. Στον προµηθευτή αποκλείεται η εκχώρηση των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεών του εν όλω ή εν µέρει σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το ΚΨΜ/Λ∆/2/39 ΣΕ µε 
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό του, µετά από έλεγχο της δαπάνης µε την 
προσκόµιση των προβλεπόµενων διακιολογητικά.  
 
 3. Οι προµηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση τιµολογίου εξοφληµένου και 
θεωρηµένου από την εφορία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούµενα είδη 
λεπτοµερώς κατά είδος, ποσότητα και τιµή.  
 
           4. Επιπλέον ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση της ανά τρίµηνο υπο-
βολής αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας και βεβαίωση µη οφειλής-
ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ.  
 
          5. Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε: 
                α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, µέχρι 
την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στο 2/39 ΣΕ. 
               β. Το φόρο εισοδήµατος 4% (Ν. 2238/1994) επί της καθαρής 
αξίας των προϊόντων. 

           γ. Με τα έξοδα διενέργειας δειγµατοληψίας, αποστολής των 
δειγµάτων καθώς και την εξόφληση για την παραλαβή των αποτελεσµάτων των 
εργαστηριακών ελέγχων. 
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           δ.      Ο προµηθευτής επιπλέον θα επιβαρύνεται µε κρατήσεις όπως 
παρακάτω: 

                   (1) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500€) ευρώ, διενεργούνται 
κρατήσεις συνολικού ποσού 4,196%, αναλύονται ως εξής: 

            α. έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500€) ευρώ, 
διενεργούνται κρατήσεις συνολικού ποσού 4,096%, αναλύονται ως εξής: 

        (1) Μ.Τ.Σ: 4% 
            (2) Χαρτόσηµο: 0,08% 
        (3) ΟΓΑ Χαρτοσήµου: 0,016%.    
 

           β. που ισούται µε ή υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια 
(2.500€) ευρώ, διενεργούνται κρατήσεις συνολικού ποσού 4,22032%, 
αναλύονται ως εξής: 

        (1) Μ.Τ.Σ: 4% 
            (2) ΕΑΑ∆ΗΣΥ: 0,06% 
            (3) Α.Ε.Π.Π.: 0,06% 
            (4) Χαρτόσηµο: 0,0836% 
        (5) ΟΓΑ Χαρτοσήµου: 0,01672%.    
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Απόρριψη Κρεάτων 

 
          1. Το 2/39 ΣΕ έχει το δικαίωµα να απορρίψει µετά από Υγειονοµικό και 
ποιοτικό έλεγχο, ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος των κρεάτων τα οποία δεν 
πληρούν τις προβλεπόµενες Υγειονοµικές διατάξεις. Ο προµηθευτής σε κάθε 
περίπτωση είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυθηµερόν τις απορριφθείσες 
ποσότητες. 
 
           2. Σε περίπτωση µη προσκόµισης αυθηµερόν των απορριφθέντων κρεάτων 
και σε περίπτωση µη παράδοσης µέχρι της προκαθορισθείσης ηµέρας 
παράδοσης, παρέχεται το δικαίωµα στο 2/39 ΣΕ, να προµηθευτεί τα 
απορριφθέντα, από το ελεύθερο εµπόριο, η µε καταλογισµό σε βάρος του 
προµηθευτή, της τυχόν διαφοράς τιµής. 
 
            3. Το 2/39 ΣΕ διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµα, για τις 
παραπάνω παραβάσεις και ελλείψεις. 
  
            4. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά , των κρεάτων, περιγράφονται στο Κώδικα 
Τροφίµων – Ποτών, κεφάλαιο Χ. Η επιτροπές παραλαβής των εφοδίων, έχουν το 
δικαίωµα να απορρίπτουν, ως απαράδεκτα, εφόδια, που τα χαρακτηριστικά τους 
διαφέρουν από τα επιθυµητά. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Λοιποί Όροι 

 
           1. Το 2/39 ΣΕ διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας των διαφόρων ειδών του 
διαγωνισµού από το ΕΚΕΜΣ, µε εντολή της ∆ιοικήσεως, εφόσον διαπιστωθεί 
σηµαντική απόκλιση τιµών και µετά από αξιολόγηση λοιπών υπηρεσιακών 
παραγόντων.  
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 2. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης ορισµένων ελέγχων από τα 
κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή άλλα αρµόδια εργαστήρια της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, γίνονται δεκτά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που αναγράφονται 
στο πιστοποιητικό του εργοστασίου παρασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τιµές θα αναγράφονται στο ∆ελτίο του ΧΗΣ µε την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το 
πιστοποιητικό του παρασκευαστή. 
 
 3. Σε περίπτωση που τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή τα άλλα 
αρµόδια εργαστήρια της Υπηρεσίας δεν έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια 
χαρακτηριστικά, τα δείγµατα θα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο 
εργαστήριο του δηµόσιου τοµέα. 
 
 4. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που 
υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση ή µείωση της αντίστοιχης ποσότητας από 
αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
 
 5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, µετά από σύγκριση ότι η τιµή πώλησης 
από το 2/39 ΣΕ κάποιου ή κάποιων ειδών ότι είναι υψηλότερη ή ίση µε αύτη της 
τοπικής αγοράς και αυτό προκύπτει από την υψηλή τιµή διάθεσης του είδους σας, 
τότε το ή τα υπόψη είδη θα διαγράφονται και θα αναζητείται νέος προµηθευτής µε 
καλύτερες τιµές, εφόσον δεν δεχθείτε τη βελτίωση της τιµής διάθεσης στο ΣΠ-
Μονάδες. 
 
 6. Τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ε∆, των οργανισµών και των εκµεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων 
∆υνάµεων, που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρµόσθηκαν οι όροι 
της σύµβασης, εισπράττονται από όσα το ∆ηµόσιο οφείλει στον προµηθευτή για 
οποιαδήποτε αιτία και εάν αυτά είναι ανεπαρκή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 
 
 7. Ο αγοραστής (2/39 ΣΕ) δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν 
µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως 
δαπανών, φόρων τελών κτλ, και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση στην ποιότητα, στην τιµή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών. 
 
 8. Υπόψη ότι ανεξάρτητα της υπογραφείσης συµβάσεως θα παρέχεται η 
δυνατότητα στη Στρ. Υπηρεσία να εφαρµόζει την διαταγή Φ.611/52/352381/ 
Σ.2334/6 Ιουλ./ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ παραγρ. 1γ, που αφορά την προµήθεια τοπικών 
παραγόµενων προϊόντων σε περίπτωση υπερπαραγωγής, µε βάση τις 
καθοριζόµενες προϋποθέσεις. 
 
 9. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εγγράφως την 
υπηρεσία για την προέλευση των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί και οι οποίες 
πρέπει να είναι εγκεκριµένες από το ανώτατο χηµικό συµβούλιο του κράτους.  
 
          10. Ο πλ/µειοδότης προµηθευτής οφείλει πριν την υπογραφή της 
Συµβάσεως να καταθέσει τα ανάλογα έγγραφα – στοιχεία που προβλέπονται από 
τις διαταγές ασφαλείας µε συνεννόηση µε  το 2/39 ΣΕ/2ο ΕΓ για την έκδοση άδειας 
εισόδου – εξόδου από το Στρατόπεδο για τα οχήµατα και το προσωπικό που θα 
µεταφέρουν τα προϊόντα (άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, ασφάλεια, 
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ταυτότητα, έγγραφα υπηκοότητας κ.α.). Κατά την διάρκεια της Συµβάσεως για 
κάθε µεταβολή που θα υπάρξει θα ενηµερώνεται το 2ο ΕΓ. 

 
 11. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς τερµατισµού της 
σύµβασης πριν  το  πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζηµίωσης, σε  περίπτωση  που 
υπηρεσιακοί - επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν  την  παύση της προµήθειας ή 
διαταχθεί από προϊστάµενη αρχή.  
 
 12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
«1» Γενικά Χαρακτηριστικά Κρέατος  
«2» Τεχνικοί ‘Οροι Χοιρινού Κρέατος  
«3» Τεχνικοί Όροι Μοσχαρισίου-Βοδινού Κρέατος  
«4» Τεχνικοί Όροι Κοτόπουλου-Γαλοπούλας 
«5» Τεχνικοί Όροι Νωπών Αµνοεριφίων (Αρνί-Κατσίκι)  
«6» Τεχνική Προδιαγραφή 
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                                            2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ   
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
 

   α. Ο όρος «νωπό κρέας» αποδίδεται στην παρούσα προδιαγραφή στα 
τµήµατα των σφαγίων των θερµόαιµων ζώων και πτηνών, που είναι κατάλληλα για 
τη διατροφή του ανθρώπου και διατίθενται στην κατανάλωση χωρίς καµία άλλη 
επεξεργασία, εκτός από τον τεµαχισµό και την ψύξη.  
 
            β. Η ονοµασία «κατεψυγµένο κρέας» αποδίδεται στο νωπό κρέας το οποίο, 
το ταχύτερο δυνατό µετά την επεξεργασία και την προετοιµασία του, έχει υποστεί 
την επίδραση χαµηλών θερµοκρασιών, ώστε η εσωτερική του θερµοκρασία να 
κατέλθει στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, στο κέντρο της µυϊκής µάζας, κάτω από 
τους -12οC, στη συνέχεια δε συντηρείται σε ψυκτικό θάλαµο σε θερµοκρασία ίση ή 
κατώτερη αυτής. 
 
  γ.        Τα προσφερόµενα τεµάχια κρέατος πρέπει να προέρχονται από ζώα 
υγιή και από σφάγια καλής διάπλασης και να προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.  
 
           δ.  Όλα τα σφάγια (τεταρτηµόρια, ηµιµόρια, αυτοτελή σφάγια(θα πρέπει 
να συνοδεύονται από παραστατικά που να περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του 
ζώου (χώρα εκτροφής, χώρα σφαγής, κωδικός διαβατηρίου ζώου, κωδικός 
σφαγείου). Στα δε τεταρτηµόρια βόειου κρέατος θα πρέπει να βρίσκεται 
προσκολληµένο το παραστατικό σε κάθε τέταρτο, σύµφωνα µε το Αρ. Πρωτ. 
339759/3-11-08/Υπ. Α.Α. & Τροφίµων/∆νση Κτην/κής.   
 
  ε. Θα πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι κατά καιρούς 
εκδοθείσες ∆γές, Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν σε 
απαγόρευση προµήθειας κρεάτων προερχόµενα από ζώα που εκτρέφονται σε 
χώρες ή περιοχές στις οποίες ενδηµούν λοιµώδη νοσήµατα σχετιζόµενα µε τη 
∆ηµόσια Υγεία (π.χ. σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών, αφθώδης πυρετός 
κλπ.) ή  αφορούν σε αφαίρεση από το σφάγιο συγκεκριµένων τεµαχίων η 
κατανάλωση των οποίων εγκυµονεί κινδύνους. 
 
  στ. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το νωπό κρέας πρέπει να έχουν 
σφαγεί πριν 3-6 το πολύ ηµέρες σε σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα και φέρει 
απαραιτήτως εγκεκριµένο από την Ε.Ε. κωδικό αριθµό λειτουργίας προκειµένου 
για τα εισαγόµενα από χώρες της Ε.Ε νωπά κρέατα. 
  
  ζ. Τα υπό προµήθεια σφάγια, εγχώριας προέλευσης, πρέπει να έχουν 
επιθεωρηθεί από αρµόδιο Κτηνίατρο της Νοµοκτηνιατρικής Υπηρεσίας του τόπου 
σφαγής και να φέρουν τις προβλεπόµενες, από τη Νοµοθεσία σφραγίδες όπως 
παρακάτω:  
 
   (1) Σφραγίδα καταλληλότητας µε την οποία πιστοποιείται  η 
καταλληλότητα του σφαγίου για δηµόσια κατανάλωση. 
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                     (2) Σφραγίδα ποιοτικού ελέγχου µε την οποία προσδιορίζονται το 
είδος και η ηλικία του ζώου από το οποίο προήλθε το σφάγιο καθώς και ο τόπος 
σφαγής του ζώου.  
 
   (3) Σφραγίδα τριχινοσκόπησης προκειµένου για χοιρινά σφάγια 
µε την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω σφάγια είναι απαλλαγµένα 
εγκυστωµένων στους µυς προνυµφών του παρασίτου Trichinella spiralis. 
 
  η. Τα υπό προµήθεια σφάγια που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. να 
φέρουν υγειονοµική σήµανση (σφραγίδα) ωοειδούς σχήµατος κατά τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 599/85 (ΦΕΚ 213/τ.Α/ 18.12.85). Επιπρόσθετα, ο 
προµηθευτής πρέπει να θέτει υπόψη του επιθεωρητή Κτηνιάτρου το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (CMR) το οποίο συνοδεύει τα εισαγόµενα κρέατα καθώς και το 
τιµολόγιο αγοράς στο οποίο προσδιορίζονται λεπτοµερώς εκτός των άλλων και το 
είδος των σφαγίων που αγοράστηκαν από τον προµηθευτή καθώς και η 
ηµεροµηνία σφαγής τους. 
  
  θ. Τα υπό προµήθεια σφάγια (τεταρτηµόρια, ηµιµόρια, αυτοτελή 
σφάγια) θα επιθεωρούνται από την επιτροπή παραλαβής κρέατος, κατά την ηµέρα 
προµηθείας τους µε σκοπό την εκτίµηση  της ποιότητας (µυϊκή ανάπτυξη, 
εναπόθεση λίπους, ηλικία ζώου) και εν γένει της υγιεινής τους κατάστασης. Ο 
προµηθευτής επιπρόσθετα οφείλει να καθαρίζει επιµελώς τα προσφερόµενα 
τεµάχια κρέατος από τον λιπώδη ιστό, τους τένοντες, τα µεγάλα αγγεία και νεύρα 
κατά τις υποδείξεις της επιτροπής. 
 
  ι. Στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται η παράδοση νωπού 
κρέατος από τον προµηθευτή στις Μονάδες επιβάλλεται η µεταφορά του, 
ανεξαρτήτου εποχής και απόστασης, µε όχηµα αυτοδυνάµου ψύξεως λόγω του 
ευαλλοιώτου χαρακτήρα του εν λόγω εφοδίου. Το κρέας κατά το χρόνο 
παράδοσης στις Μονάδες δεν πρέπει να παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των 
+7 oC, και οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά στους µακροσκοπικούς – 
οργανοληπτικούς του χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση του χρώµατος, της οσµής, της 
σύστασης κλπ). Αντίστοιχα το κατεψυγµένο κρέας δεν πρέπει να παρουσιάζει 
θερµοκρασία ανώτερη των -15 oC και τα κατεψυγµένα πουλερικά -18 oC 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 
  1. Το προµηθευόµενο νωπό χοιρινό κρέας να προέρχεται από χώρες 
της Ε.Ε., ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ νωπό και όχι κατεψυγµένο που έχει 
προηγουµένως αποψυχθεί και χορηγείται ως νωπό, προσφάτου σφαγής. [Η 
σφαγή να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο πριν από τέσσερις (4) ηµέρες]. 
 
  2. Το χοιρινό κρέας τύπου "ΚΑΡΡΕ" ορίζεται το τµήµα εκείνο του 
σφαγίου που καθορίζεται από το άρθρο 329 του Αγορανοµικού Κώδικα και τις 
Αγορανοµικές ∆ιατάξεις 2/72 και 59/75 και αποτελείται από: 
  
   α. Το µηρό από τον ταρσό και πάνω. 
 
   β. Το άνω µισό των κοιλιακών τοιχωµάτων.  
 
   γ. Την οσφυϊκή χώρα.  
 
   δ. Το θώρακα µε το άνω µισό των πλευρών.  
 
   ε. Την ωµοπλάτη µέχρι την άρθρωση του καρπού. 
 
   στ. Τον τράχηλο. 
 
   ζ.  Τα παραπάνω ηµιµόρια πρέπει να είναι απολιπωµένα 
εσωτερικά και εξωτερικά.  
 
  3. Το σφάγιο πρέπει να έχει σφαγεί σε ∆ηµόσιο σφαγείο ή αντίστοιχο 
ιδιωτικό που να πληρεί τους όρους λειτουργίας του σφαγείου και να έχει ελεγχθεί 
και σφραγισθεί από κτηνίατρο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
  4. Τα ηµιµόρια του τύπου "ΚΑΡΡΕ" να προέρχονται από ζώα Α’ 
ποιότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ζώα που: 
 
   α. Το κρέας τους είναι ξηρό, συνεκτικό και ερυθρόλευκο. 
 
   β. Στο εσωτερικό των πλευρών η ποσότητα του λίπους πρέπει 
να είναι µικρή και το ίδιο πρέπει να συµβαίνει µε το µεσοπλεύριο λίπος. 
 
   γ. Το µαρµαρωτό του κρέατος, δηλαδή το λίπος ανάµεσα στις 
µυϊκές ίνες, δεν πρέπει να είναι πολύ έντονο.  
 
   δ. Οι µυϊκές µάζες των µηρών, του τραχήλου, της ωµοπλάτης 
και των κοιλιακών τοιχωµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά ανεπτυγµένες.  
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   ε. Γενικά το πάχος του λίπους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,5 – 
2,0 mm. 
 
  στ. Η ηλικία τους δεν είναι άνω των 5 - 6 µηνών. Το  ζωντανό 
βάρος τους είναι 110 – 120 κιλά. 
 
  5. Θα πρέπει το ηµιµόριο του σφαγείου να φέρει τις προβλεπόµενες 
σφραγίδες (κυκλική, καταλληλότητας κτηνιατρικού ελέγχου), βαθύ κυανού 
χρώµατος στις παρακάτω θέσεις: 
   α. Λαιµός. 
   β. Ωµοπλάτη. 
   γ. Οσφυϊκή χώρα. 
   δ. Μηρός. 
 
  6. Το κρέας θα παραδίδεται από τον προµηθευτή σε τεµάχια κατά 
είδος, ανάλογα µε τις ανάγκες της Μονάδας (τεµάχιο για µπριζόλες, σπάλα, 
µπούτι σε τεµάχια ευκόλως αναγνωρίσιµα).  
 
  7. Η περιεκτικότητα σε κόκαλο να είναι ανάλογη της ποσότητας του 
κρέατος. 
 

8. Επιπλέον, το κρέας πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής που 
υπάρχουν στα αντίστοιχα άρθρα του κώδικα τροφίµων και ποτών και της 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις των υποψηφίων 
προµηθευτών να είναι σύµφωνες µε τα Π∆ και τις υπουργικές αποφάσεις που 
τους αφορούν. 

 
 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  

Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
  

  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ - ΒΟ∆ΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ. 

 
  1. Χαρακτηριστικά µοσχαρίσιου κρέατος από χώρες της Ε.Ε. κρέατος: 
 
   α. Το κρέας να προέρχεται από τα µέρη του σφάγιου που 
καθορίζονται στους όρους συµφωνιών του διαγωνισµού. 
   β. Το χρώµα του κρέατος πρέπει να είναι ερυθρό. 
   γ. Η σύστασή του τρυφερή, η τοµή εύκολη, ο κόκος λεπτός και 
το κρέας ποτέ στικτό. 
   δ. Το λίπος, εξωτερικά απουσιάζει. Το δε εσωτερικό είναι λευκό 
και συµπαγές. 
   ε. Από ποιοτικής απόψεως το κρέας να προέρχεται από ζώο 
ηλικίας από πέντε (5) µηνών έως δύο(2) ετών. 
 
  2. Χαρακτηριστικά βοδινού εγχωρίου κρέατος: 
 
   α. Το κρέας να προέρχεται από τα µέρη του σφαγείου που 
καθορίζονται στους όρους συµφωνιών του διαγωνισµού. 
   β. Το χρώµα του κρέατος πρέπει να είναι ερυθρό και ζωηρό. 
   γ. Η σύστασή του να είναι σκληρή καθιστάµενη τρυφερή και 
αλοιφώδης δια της ωριµάνσεως. 
   δ. Η επιφάνεια της τοµής µαλθακή, ο κόκος λεπτός και το κρέας 
µάλλον στικτό. 
   ε. Το λίπος, να είναι λευκό έως κίτρινο αναλόγως της ηλικίας. 
   στ. Από ποιοτικής απόψεως το κρέας να προέρχεται από ζώο 
ηλικίας από δύο(2) έως πέντε(5) ετών. 
                      ζ.    Να έχουν αφαιρεθεί τα τµήµατα της σπονδυλικής στήλης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. Πρωτ. 339759/3-11-2008/Υπ. 
Α.Α&Τροφίµων/∆νση Κτην/κής.  
                      η.       Κάθε τεταρτηµόριο θα έχει σε εµφανή θέση παραστατικό µε τα 
πλήρη στοιχεία του ζώου (χώρα εκτροφής, χώρα σφαγής, κωδικός διαβατηρίου 
ζώου, κωδικός σφαγείου.       

 
 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  

Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
  

  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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      2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
      «ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
      4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ      27 Απρ 18 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  

                      ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 

  1. Το προµηθευόµενο κρέας πουλερικών (κοτόπουλα-γαλοπούλα) να 
προέρχεται από χώρες της Ε.Ε., τύπου 70%, ποιότητας Α’. Η ηµεροµηνία σφαγής 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη (όχι πέραν των δύο έως τριών 
ηµερών), ώστε να υπάρχει χρόνος να καταναλωθούν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
τους. 
 

  2. Τα σφάγια οφείλουν να είναι καλά ξεντερισµένα, να είναι 
απαλλαγµένα από κεφάλια, τραχήλους, άκρα από τον ταρσό και κάτω, την 
τραχεία, τον οισοφάγο, τα γεννητικά όργανα, τους αδένες της αµάρας, τη 
χοληδόχο κύστη, τους πνεύµονες, την καρδιά, τους στοµάχους (αδενώδη και 
µυώδη) , τον σπλήνα και το ήπαρ. Επίσης, πρέπει να είναι καλά αποπτιλωµένα 
(να µην παραµένουν πτίλα ή στελέχη φτερών), και να µην παρουσιάζουν 
ελαττώµατα όπως ρήξεις δέρµατος, κατάγµατα κλπ. 
 

  3. Οι γαλοπούλες να έχουν µέσο βάρος τρία έως πέντε 
κιλά και να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεοπαραγωγής και των 
δύο γενεών, καλά ανεπτυγµένα, ηλικίας µέχρι τριών µηνών. 
  

  4. Η σφαγή των πουλερικών πρέπει να γίνεται σε ∆ηµόσιο ή αντίστοιχο 
ιδιωτικό σφαγείο, που να πληροί τους όρους λειτουργίας σφαγείου και να έχει 
ελεγχθεί και σφραγιστεί από Κτηνίατρο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 

  5. Η µεταφορά των σφαγίων προς τις εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας θα γίνεται µε κατάλληλο όχηµα – ψυγείο, µέσα στο οποίο θα 
διατηρούνται σταθερές συνθήκες ψύξεως.  Τα σφάγια θα τοποθετούνται µέσα σε 
πλαστικά τελάρα καλυµµένα µε χαρτί περιτυλίγµατος κρέατος απαγορευµένης της 
ανάµιξης των σφαγίων µε πάγο. 
 
  6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει κάθε νόµιµο 
δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει τον τόπο προέλευσης και παραγωγής των 
πουλερικών, καθώς και ότι αυτά έχουν ελεγχθεί από Επιθεωρητή Κτηνίατρο. 
Υποχρεούται επίσης να δέχεται τον υγειονοµικό έλεγχο των οργάνων της 
Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε δειγµατοληψία κριθεί απαραίτητη η οποία και 
τον επιβαρύνει. 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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      2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
      «ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
      4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ      27 Απρ 18 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  
 
 
                    ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ (ΑΡΝΙ-ΚΑΤΣΙΚΙ)  
 
  1. Το προµηθευόµενο νωπό κρέας αµνοεριφίων να είναι εγχώριας 
παραγωγής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ νωπό και όχι κατεψυγµένο που έχει 
προηγουµένως αποψυχθεί και χορηγείται ως νωπό, προσφάτου σφαγής. (Η 
σφαγή να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο πριν από 2 έως 4 ηµέρες). 
 
 2.   Το σφάγιο πρέπει να έχει σφαγεί σε ∆ηµόσιο σφαγείο ή αντίστοιχο 
ιδιωτικό που να πληροί τους όρους λειτουργίας του σφαγείου και να έχει ελεγχθεί 
και σφραγισθεί από κτηνίατρο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
  3.   Εφόσον διατίθεται ως πλήρες σφάγιο να µην υπερβαίνει µαζί µε το 
κεφάλι και χωρίς τα έντερα  και το στοµάχι τα 11 έως 14 κιλά. 
 
  4.    Να είναι εγχώριας παραγωγής και κατά προτίµηση από τα επιτοπίως 
παραγόµενα αµνοερίφια. 
 
  5.   Να είναι ελεγµένα από τον αρµόδιο κτηνίατρο της Νοµοκτηνιατρικής 
υπηρεσίας του τόπου σφαγής µε τις ανάλογες σφραγίδες. 
 

      7.   Για την προµήθεια των αµνοεριφίων και ειδικά για τις ανάγκες του 
Πάσχα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:  

  
                α. Τα αµνοερίφια να φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια της ωµο-

πλάτης και των οπισθίων άκρων τις προβλεπόµενες σφραγίδες κυανού 
χρωµατισµού, στρογγυλή της καταλληλότητας και ροµβοειδής που καθορίζει τον 
τόπο του σφαγείου και αναγράφει ΕΡΙΦΙΟ ή ΑΜΝΟΣ.  

 
               γ. Τα αρνιά πρέπει να είναι εγχώρια και να ανήκουν σε λεπτόουρες 

και όχι σε πλατύουρες φυλές. Οι ουρές των αρνιών να µην είναι κοµµένες.  
 
               δ. Η σφαγή θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον προ 

τριηµέρου ώστε να έχει γίνει αποστράγγιση και όχι πλέον των 6 ηµερών.  
 
               ε.  Το βάρος του σφαγίου να κυµαίνεται από 11 έως 14 κιλά το ανώ-

τερο.    
 
               στ. Το χρώµα του σφαγίου να κυµαίνεται να είναι ερυθρό προς 

ερυθρολευκό και οι εσωτερικές επιφάνειες στιλπνές, εφυγρές και ερυθρές.  
 
                     ζ. Να µην υπάρχουν σηµεία αφυδατώσεως και κηλίδες άλλων 
χρωµάτων.  
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                     η.  Η οσµή της κοιλότητας, από το άνοιγµα που φέρει στη µέση 
γραµµή να είναι φυσιολογική. Να µην έχει ρυπανθεί εσωτερικά και εξωτερικά από 
περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος κατά την σφαγή του.  
 
                     θ.  Κάθε αρνί να έχει µια σκέπη ή µπόλια κολληµένη στη πλάτη του. 
Απαγορεύεται η ανάµιξη τους στις συκωταριές ή η ύπαρξη δεύτερης ή 
περισσοτέρων µέσα στη θωρακική κοιλότητα.  Τα µάτια του σφαγίου να είναι 
ζωηρά και να καταλαµβάνουν ολόκληρη την κοιλότητα της οφθαλµικής κόγχης.  
 
                     ι. Οι συκωταριές να είναι πλήρεις (συκώτι, καρδιά, νεφρά, πάγκρεας).  
 
                   ια.  Οι συκωταριές να είναι συνδεδεµένες στην φυσική τους θέση και 
όχι ελεύθερες µέσα στη θωρακική κοιλότητα. Το συκώτι να είναι συνεκτικό και όχι 
εύθρυπτο (θρύβεται εύκολα).  
 
                   ιβ. Οι επιφάνειες των πνευµόνων και του συκωτιού να είναι λείες, 
στιλπνές και έφυγρες.  
 
                   ιγ. Οι ταρσοί και καρποί θα πρέπει να έχουν αποκοπεί εντελώς και να 
απουσιάζουν. Τυχόν παραµονή τους αποτελεί αγορανοµική παράβαση.  
 
                   ιδ.   Τα έντερα να είναι στιλπνά, ελαστικά, χωρίς ίχνη ενδοπαρασίτων. 
Πρέπει να έχουν το δικό τους χρώµα και να µην αναδίδουν έντονη κοπρανώδη 
οσµή.   

 
 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  

Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
  

  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/38/3677/Σ.764 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
  
  α. Κώδικας Τροφίµων και Ποτών. 
 
  β. Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίες Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ) (ΥΑ Α2-718/2014). 
 
  γ. Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005 «Περί µικροβιολογικών κριτηρίων για 
τα τρόφιµα». 
 
  δ. Κανονισµός (ΕΚ) 2074/2005 «Θέσπιση µέτρων εφαρµογής για 
προϊόντα βάσει του 853/2004/ΕΚ». 
 
  ε. Κανονισµός (ΕΚ) 1169/2011 «Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα 
στους καταναλωτές» 
 
  στ.  ΠΓΕΣ-ΕΚ-472/ΕΚ∆ 7η/2007/ΓΕΣ/∆ΕΜ 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
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 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ∆ΓΗ   
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΝΩΠΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ     ΤΕΜΑΧΙΟ - 

ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Νωπή 

αποφλοιωµένη 
πατάτα 

Άκοπη Κιλό 
Ανώτερο βάρος 
συσκευασίας 

5 κιλά 

2 
Νωπή 

αποφλοιωµένη 
πατάτα 

Κοµµένη 
 

Κιλό 
Ανώτερο βάρος 
συσκευασίας 

5 κιλά 
 

 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  
Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  
  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Β-20 

./. 

 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ ∆ΓΗ   
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ     ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙ 
1 Κιµάς Κιλό Από λάπα 

2 Άνευ οστού Τεµαχισµένο Κιλό 

Από λάπα ή 
µπούτι, ανάλογα 
µε τις αιτούµενες 

ανάγκες του 
αγοραστή   

ΧΟΙΡΙΝΟ 
3 Μπριζόλα 280 γρ Κιλό Από κόντρα 
4 Άνευ οστού Τεµαχισµένο Κιλό Από µπούτι 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
5 Ολόκληρη   

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

6 Στήθος ή Μπούτι 340 γρ Κιλό 

Το είδος 
επιλέγεται 

ανάλογα µε τις 
αιτούµενες 
ανάγκες του 
αγοραστή 

ΛΟΙΠΑ 
7 Αρνί Κιλό  
8 Κατσίκι Κιλό  

 
 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  

Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
  

  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Β-21 

./. 

 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ∆ΓΗ   
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ     ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙ 
1 Κιµάς Κιλό Από λάπα 

2 Άνευ οστού Τεµαχισµένο Κιλό 

Από λάπα ή µπούτι, 
ανάλογα µε τις 

αιτούµενες ανάγκες του 
αγοραστή   

ΧΟΙΡΙΝΟ 
3 Μπριζόλα 280 γρ Κιλό Από κόντρα λαιµό 
4 Άνευ οστού Τεµαχισµένο Κιλό Από µπούτι 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

5 Στήθος ή Μπούτι 340 γρ Κιλό 

Το είδος επιλέγεται 
ανάλογα µε τις 

αιτούµενες ανάγκες του 
αγοραστή 

 
 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  

Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
  

  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Β-22 

./. 

 2/39 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ 
«ΣΧΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ» 
4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
27 Απρ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ∆ΓΗ   
Φ.600.163/38/3677/Σ.764  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 

1 
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 80γρ ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

2 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 80γρ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

3 
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

4 
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 100γρ ΤΕΜΑΧΙΟ ……….. 

 
 Ανχης (ΠΖ) Μπερτσιάς Παντελεήµων  

Ακριβές αντίγραφο  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
  

  
  
  
ΜΥ Ντούνης Αριστείδης  
      Βοηθός 4ου ΕΓ  
 


