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ΠΡΟΣ:     Αξκούς ∆γής 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 Τηλ. (εσωτ) 4242 
ΚΟΙΝ:      ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ Φ.600.163/34/41144 
                96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙδ – ∆ΟΙ- ∆ΥΓ Σ. 1783 
                96 ΤΥΠΕΘ-ΛΕΘΧΙΟΥ-96 ΚΤΕΘ Χίος, 07 Μαϊ 18 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ   5/2018 

 
 1. Αφού λάβαµε υπόψη τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών και τις ανά-
γκες των Μονάδων σε άρτο, διακηρύσσουµε  πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε 
ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή άρτου για την κάλυψη 
αναγκών των Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων στην ΠΕ/96 Α∆ΤΕ,  εκτιµώµενου 
προϋπολογισµού σαράντα χιλιάδων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (40.000,00 €). 
 
 2. Επιτροπή προελέγχου Βιοµηχανιών – Βιοτεχνιών, όπως καθορίζεται 
στο (στ) σχετικό, η οποία συνερχόµενη µε µέριµνα του προέδρου να προβεί στην 
επιθεώρηση των επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό. 
 
 3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού τελεί υπό την έγκριση του ∆ιοικητή της 
96 Α∆ΤΕ.  
  
         4. Εφόσον οι τιµές του διαγωνισµού, κριθούν συµφέρουσες για την Υπη-
ρεσία, ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στον µειοδότη προµηθευτή, ενώ σε αντίθε-
τη περίπτωση, θα µαταιωθεί και θα επαναληφθεί σε ηµέρα και ώρα που θα καθο-
ριστεί από την A∆ΤΕ. 
 
   5. Η ΛΕΘ Χίου, να µεριµνήσει για την κατάλληλη διευθέτηση της αίθου-
σας, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
 6. Η ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλεί-
ται για την ενηµέρωσή της. 
   
 
 

ΘΕΜΑ : Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί (∆ιαγωνισµός Προµήθειας Άρτου) 
  
ΣΧΕΤ. : α. Π∆ 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου) 
 β. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες  του  ∆ηµοσίου Τοµέα  

    και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» 
 γ. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-12 (ΦΕΚ 2718, τ.΄β) « Υγειονοµικοί 

    Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίµων και 
 δ. ΣΚ 422 – 10 «Έλεγχος Τροφίµων» 
 ε. Ν. 4412/2016 
 στ. Φ.449/19/59324/ Σ. 4276/19 Οκτ 17/96 Α∆ΤΕ/4Ο ΕΓ 
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 7. Χειριστής θέµατος, Ανθλγός (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος, Επιτελής 96 
Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ τηλ εσωτ.: 4242 και τηλ. ΟΤΕ: 2271084242. 
 

 Ταξχος  Παναγιώτης Κιµουρτζής 
Ακριβές Αντίγραφο               ∆ιοικητής 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος          
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α»  Γενικοί Όροι  ∆ιαγωνισµού Προµήθειας Άρτου 
«Β»  Ειδικοί Όροι  ∆ιαγωνισµού Προµήθειας Άρτου 
«Γ»  Σχέδιο Σύµβασης Προµήθειας Άρτου 
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 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 07 Μαϊ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ 

 
Άρθρο 1ο 

Βασικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ (96 Α∆ΤΕ/4Ο ΕΓ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ –  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82132, 
τηλέφωνο 2710-84242, Fax: 2271027400, 
email : 96adte@gmail.com 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτικός διαγωνισµός µε γραπτές εν-
σφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Προµήθεια άρτου για κάλυψη των αναγκών 
των Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων στην 
ΠΕ/96 Α∆ΤΕ. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
15811100-7 
15811200-8 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η  πλέον  συµφέρουσα από  οικονοµική 
άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται 
µόνο βάσει της χαµηλότερης τιµής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ)  

40.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αναλόγως των αναγκών της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Στα Στρατόπεδα της 96 Α∆ΤΕ. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεµάχιο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ευτέρα 21 Μαϊ 18 και ώρα 10:00. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ευτέρα 21 Μαϊ  18 και ώρα 10:00. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΘ ΧΙΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η συµβατική  υποχρέωση  του  προµηθευ-
τή  θα  είναι  διάρκειας 1  έτους,  µε δικαίω-
µα παράτασης της ισχύος της σύµβασης 
µέχρι 6 µήνες µονοµερώς από την Υπηρε-
σία και µέχρι ακόµη 6 µήνες, µε σύµφωνη 
γνώµη και των δύο µερών, µε τις ίδιες τιµές 
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και όρους. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική  
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
      ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τους  όρους  του διαγωνι-
σµού. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωµή, παρακρατείται ο προ-
βλεπόµενος από την κείµενη νοµοθεσία 
φόρος εισοδήµατος (8%).  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ηµέρες από την εποµένη διενέργειας 
του διαγωνισµού (µέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου 
2018) 

«∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ»  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όχι 

 
Άρθρο 2ο  

∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης – ∆ιάρκεια-  Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 
  
 1. Συνοπτικός διαγωνισµός µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
       2. Η διάρκεια της σύµβασης, η οποία θα υπογραφεί µε τον µειοδότη που 
θα ανακηρυχθεί, θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης µέχρι 6 µήνες 
µονοµερώς από την Υπηρεσία και µέχρι ένα εξάµηνο ακόµη, ύστερα από κοινή 
αποδοχή αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών, µε τους ίδιους όρους και ισχύ-
ουσες τιµές, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρµογή. 
 
   3. Όλοι οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και την 
αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.  
 

Άρθρο 3ο  
Αξία Προµήθειας –Ποσότητα 

 
 1. Η ετήσια αξία της προµήθειας εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. Η επίτευξη του υπόψη ή οποι-
ουδήποτε άλλου τζίρου, δεν αποτελεί δέσµευση για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, κα-
θόσον το ύψος του εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τις ανάγκες των Μονά-
δων.  
   
 2. Η Στρατιωτική Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αυξοµειώ-
νει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών, ανάλογα µε την εκάστοτε τροφοδο-
τούµενη δύναµη των Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων στην ΠΕ/96 Α∆ΤΕ, η οποία 
δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς, ούτε να προβλεφθεί.  
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Άρθρο 4ο  
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

  
 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∆Σ1 (Συµ-
φωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις), στον βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, 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.  Στον 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, οι 
Αναθέτουσες Αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες, 
µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 

 
 3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων  δεν υποχρεώνο-
νται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν την προ-
σφορά τους. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προ-
σφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς, οι 
Αναθέτουσες Αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµι-
κών 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. 
 

Άρθρο 5ο 

Περιεχόµενο - Χρόνος  -Τρόπος Κατάρτισης και Υποβολής Προσφορών 
 

 1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που δε διενεργούνται 
µε ηλεκτρονικά µέσα, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στο εξωτερικό µέρος του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 

                                                           
1 Νοείται η Συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον 
Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) 
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  β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής: 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 
 
  γ. Ο τίτλος της σύµβασης: Προµήθεια άρτου για την κάλυψη ανα-
γκών της 96 Α∆ΤΕ. 
 
  δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφο-
ρών: ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018. 
 

ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

•   96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
•  Προµήθεια άρτου για την κάλυψη αναγκών της 96 Α∆ΤΕ 

 
• ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018 

 
• (Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα) 
 

  2. Εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχε-
τικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

 
α. Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (1ος Υποφάκελος) , µε την έν-

δειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει:  
 

(1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος 
ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως στην Προσθήκη «1/Α» του παρό-
ντος. 
 
    (2) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς 
συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 
 
    (3) Εγγύηση συµµετοχής, όπως καθορίζεται στους όρους  της 
παρούσας. 
 

(4) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), κατά 
τα προβλεπόµενα του Άρθρου 79 του Ν. 4412/16, όπως στο υπόδειγµα της Προ-
σθήκης «5/Α» του παρόντος. 
 
    (5) Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προσθή-
κης «3/Α» του παρόντος, στην οποία: 
 

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον 
οποίο συµµετέχει. 
 

  (β) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
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  (γ) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πα-
ρούσας διακήρυξης. 

 
    (δ) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνι-
σµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας/Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

 
  (ε) Μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχεί-

ρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νό-
µιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

 
  (στ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην 

προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 
 
  (ζ) Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για 

την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (96 Α∆ΤΕ), ιδίως της αναβο-
λής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησής της. 

 
  (η) ∆ε θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώ-

πους µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατι-
κούς, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, 
βάσει του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73. 
 

  (θ) Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο / οι οικονοµικός /-οί 
φορέας /-είς θα τηρεί/ούν την/τις υποχρεώση/εις του/τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. 
Στην ίδια δήλωση θα αναγράφεται ευκρινώς αποδοχή του φορέα, σύµφωνα µε την 
οποία η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιό-
τητάς τους. 

 
 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπο-
βάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φο-
ρέα που συµµετέχει στην ένωση. 
        

β. Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (2ος Υποφάκελος), µε την έν-
δειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προ-
σφοράς, όπως παρακάτω: 

 
(1) Υπεύθυνη  ∆ήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προ-

σθήκης «4/Α» του παρόντος, στην οποία να δηλώνεται: 
 

(α) Ότι ο οικονοµικός φορέας δύναται να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της προµήθειας µε τους Ειδικούς Όρους που τίθενται στο Παράρτηµα 
«Β». 

(β) Ο  χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
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    (γ) Η εγγραφή σε ένα από  τα  επαγγελµατικά  ή  εµπορικά  
µητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγρά-
φεται στο Παράρτηµα XI του  Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/16 ή να συµµορφώ-
νονται µε οποιαδήποτε  άλλη απαίτηση  ορίζεται στο  Παράρτηµα ΧΙ του  Προσαρ-
τήµατος Α του Ν.4412/16  και µε τους όρους της εν λόγω διαδικασίας.  

 
   (2) Τα άλλα δικαιολογητικά και οι δηλώσεις που απαιτούνται 
από τους Ειδικούς Όρους (ΕΟ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» του τεύχους δια-
κήρυξης. 

 
γ. Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (3ος Υποφάκελος), µε την έν-

δειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, όπως παρακάτω:  
 

          (1) Με την οικονοµική προσφορά, θα αναγράφεται η τιµή των 
προς προµήθεια ειδών ανά µονάδα, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στους 
ειδικούς όρους, ολογράφως και αριθµητικώς, χωρίς ΦΠΑ,  συµπεριλαµβανοµένων 
των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλης επιβάρυνσης και κάθε είδους δα-
πάνης, µέχρι και την παράδοση του υλικού στους χώρους που θα υποδειχθούν 
από την 96 Α∆ΤΕ και καθορίζονται στους ειδικούς όρους. 
                       
           (2) Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ ανά 
τεµάχιο. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευ-
ρώ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής 
σε ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία.  
 
           (3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή δε δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη πο-
σότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
           (4) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής α-
πορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
   (5) Στη σφραγισµένη οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα 

πρέπει να περιλαµβάνει συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το έντυπο της οικο-
νοµικής προσφοράς, όπως  στο υπόδειγµα της Προσθήκης «2/Β» του παρόντος. 

 
   (6) Λοιπά, όπως καθορίζονται στους ειδικούς όρους του παρό-

ντος. 
  

 3. Οι προσφορές 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 τον Ν. 
1497/1984 (Α' 188). Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, 
στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία 
και ώρα διεξαγωγής του, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Όλα τα αλλοδαπά ιδιωτι-
κά έγγραφα που περιλαµβάνονται στην προσφορά συνοδεύονται από µετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, επικυρωµένη, είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
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διατάξεις της νοµοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 

4. Οι προσφορές πρέπει: 
 
                 α. Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερό-
γραφα, µεσόστιχα, παρεµβολές, κενά, συγκοπές, συντµήσεις, προσθήκες, διορ-
θώσεις κ.ά., που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή την ταυτότητα 
των προµηθευτών. 
 
                β. Να αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή, καθαρά, ολογράφως και 
αριθµητικά. 
 
                γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
 

5. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της προσφοράς χρησιµοποιούνται 
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επε-
ξήγησή τους. 

 
 6. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 

7. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφο-
ράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και 
αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται, δε θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υπο-
χρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

 
 8. Σε περίπτωση µη υποβολής µέρους ή του συνόλου ή κατά παρέκκλιση, 
των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών των υποφακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,  «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφο-
ρά», η προσφορά απορρίπτεται ως µη κανονική. 

 
9. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται σύµ-

φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Ν.4412/16) και τους όρους της παρούσας. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής, για την κατάθεση των προσφορών, ηµεροµηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς ή τυχόν συµπλήρωσης 
της ήδη υποβληθείσας.  

 
10. Οι ενδιαφερόµενοι, για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, πρέπει να 

υποβάλουν εµπρόθεσµα την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Απαιτούµενα από την παρούσα 
διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή πε-
ριέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή (96 Α∆ΤΕ) µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, 
θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
 
 11. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

 
α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογη-
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τικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-
τακύρωση της σύµβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνι-
σµού. Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής  προσφοράς, θα φέ-
ρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον φάκελο, τότε αυτά συ-
σκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του φακέλου. 

 
γ. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

 
δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δε 

γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροπο-
ποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 
ε. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν 

ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προ-
διαγραφές όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα «Β» (Ειδικοί Όροι) της παρού-
σας ∆ιακήρυξης, αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποια-
δήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

 
στ. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 

κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι α-
παράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δε γίνο-
νται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δε λαµβάνονται υπ’ όψη.  

 
ζ. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλ-
λους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει 
να σηµειώνει επ' αυτών τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπι-
στευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυ-
τών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκα-
λύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έ-
χουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 
τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

 
η.  Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέ-

πει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οι-
κονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
12. Όπου στο κείµενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος «Υπεύθυνη ∆ή-

λωση» νοείται η υποβολή «Υπεύθυνης ∆ήλωσης» κατά την έννοια του άρθρου 8 
του Ν.1599/86 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 
13. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυ-

ρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητι-
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κών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
(ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή (96 Α∆ΤΕ) υπο-
χρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται από το προαναφερθέν άρθρο.  
 

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, (δηλαδή µέχρι τις 18 Σεπ 18). Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να πα-
ρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του πα-
ρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και 
τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
 
         2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφε-
ροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την 96 Α∆ΤΕ πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα, 
ίσο µε το αρχικά 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 η 96 Α∆ΤΕ 
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 παράτασης 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 ενστάσεων, προδικαστικής προσφυγής ή 
ασφαλιστικών µέτρων κατά αποφάσεων της 96 Α∆ΤΕ, που αφορούν τον 
διαγωνισµό. 

 
5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον οικονοµικό 

φορέα µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει 
όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 
6. Ο προσφέρων 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 προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και 
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

 
Άρθρο 7ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού (Ε∆∆) προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
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από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των εµπρόθεσµων προσφορών γίνεται δηµό-
σια κατά σειρά λήψης. 
 

2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, µετά τον χρόνο που κα-
θορίζεται στην παρούσα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 96 Α∆ΤΕ 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδι-
κασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων 
στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. 
 
        3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται 
από την επιτροπή και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Κα-
ταχωρίζονται όσοι υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δι-
καιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπο-
γράφεται από τα µέλη της επιτροπής. 
 

β. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή, προκειµένου να απο-
σφραγισθούν αµέσως µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και µόνο 
των παραδεκτών προσφορών, την ίδια ηµέρα και ώρα. 
 

γ. Στη συνέχεια η Ε∆∆, προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές 
και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης του 
παρόντος. 
 

δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, την ίδια ηµέρα και ώρα. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών και λοιπών στοι-
χείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 
 
 4. Τα αποτελέσµατα επικυρώνονται µε απόφαση της 96 Α∆ΤΕ, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
Ν.4412/16. 
 
         5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να  παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχό-
ντων στον διαγωνισµό, των προσφορών αυτών, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν. Το δικαίωµα για την άσκηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών 
δύναται να ασκηθεί σύµφωνα µε τις προθεσµίες της κείµενης νοµοθεσίας. 
 

6. Ισότιµες, θεωρούνται οι προσφορές, µε την αυτήν ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή, η 96 Α∆ΤΕ επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικο-
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νοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται  ενώπι-
ον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµι-
κών φορέων  [άρθρο 90 (παρ. 1), Ν. 4412/16]. 
  .  

Άρθρο 8ο 
Απόρριψη Προσφορών 

 
1. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση της 96 Α∆ΤΕ, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
 

2. Η προσφορά ενός οικονοµικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 

α. Μη σύνταξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και κατά είδος φακέ-
λου, στα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104 του Ν.4412/16. 

 
β. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 3 του παρόντος.  
 

γ. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασ-
δήποτε υποχρέωσης του άρθρου 5 της παρούσας (Περιεχόµενο - Χρόνος  -
Τρόπος Κατάρτισης και Υποβολής Προσφορών). 

 
δ. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασ-

δήποτε υποχρέωσης που αφορά τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

ε. Χρόνος ισχύος της προσφοράς µικρότερος από τον ζητούµενο. 
 

στ. Υποβολή, σε έντυπη µορφή, οικονοµικών στοιχείων εντός των 
φακέλων / εντύπων υποβληθέντων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» - «Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα. 

 
ζ. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση 

ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο αναπροσαρ-
µογής τιµών. 

 
η. Υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη από 

τη διακήρυξη προθεσµία. 
 

  θ. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της 
∆ιακήρυξης. 

 
  ι.     Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να υποβληθεί 
στην προσφορά. 

 
                 ια. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών ή / και δήλωση ψευδών στοιχεί-
ων ή / και δεδοµένων που δε δύνανται να επιβεβαιωθούν για τη γνησιότητά τους, 
που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο που δύναται να διενεργήσει η 96 Α∆ΤΕ, είτε 
κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά την υλοποίηση της σύµ-
βασης. 
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Άρθρο 9ο 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 
 
 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται µόνο βάση της χαµηλότε-
ρης τιµής ανά είδος.  
 

2. Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων (των 
οποίων έχουν γίνει αποδεκτά ως προς την πληρότητα, νοµιµότητα και κανονικότη-
τα, τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, όπως καθορίζονται στους Γενικούς 
και Ειδικούς Όρους) θα γίνει επί της προσφερόµενης τιµής. 

 
Άρθρο 10ο 

∆ικαιολογητικά Μειοδότη 
 
  1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα , στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση (προ-
σωρινό ανάδοχο), να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 
(Α΄74), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Ε∆∆, την οριζόµενη 
από την πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Συγκεκριµένα, υποβάλλονται τα εξής: 
 
  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 ορί-
ζεται   στο  άρθρο   2    της  απόφασης πλαίσιο   2008/841/∆ΕΥ   του Συµβουλίου 
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος  
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 
 
   (2) ∆ωροδοκία,   όπως  ορίζεται   στο άρθρο 3 της σύµβασης 
περί της καταπολέµησης της διαφθοράς (ΕΕ C 195 της 25.6.1997) , στην  παρά-
γραφο   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  τον  
Ν. 2803/2000 (Α· 48).  
 
    (4)  Τροµοκρατικά  εγκλήµατα  ή  εγκλήµατα συνδεόµενα  µε τρο-
µοκρατικές 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  ηθι-
κή αυτουργία ή  συνέργεια  ή απόπειρα  διάπραξης εγκλήµατος,  όπως  ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής.  
 

ΑΔΑ: ΩΤΖ96-8ΦΘ





Α-13 

   (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 
Οκτωβρίου 2005, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον 
Ν.3691/2008. 
 
   (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, η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε τον Ν.4198/2013. 
 
    (7)   Σχετικά   µε  τις   διατάξεις  του   Αγορανοµικού  Κώδικα, α-
ναφορικά 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.    Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ έκδοσης τελευταίου τριµήνου  πριν  από  την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και σύµφωνα µε τα  καθοριζόµε-
να στον 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.  

 
ε.     Άδειες λειτουργίας στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου 

που συµµετέχει στον διαγωνισµό και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης,  κα-
θώς 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 έγκρισης (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 τον χρόνο έκδοσης.  

 
(3) Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρη-

σης απαιτεί  παραπάνω από µία άδειες, προσκοµίζονται όλες. 
 

 2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
πάροχο υπηρεσιών να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
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Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ηµέρες. 

 
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 

 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο 

χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως 

και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του 
άρθρου 8 του παρόντος, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, εφόσον είχε προσκοµισθεί και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 

6. Η  διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται 
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Ε∆∆ και τη διαβίβαση του φακέλου στην 96 
Α∆ΤΕ για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωση της σύµβασης. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 11 του παρόντος. 
 

7.    Όσοι   υπέβαλαν   παραδεκτές   προσφορές   λαµβάνουν  γνώση   των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα 
της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
.  

ΑΔΑ: ΩΤΖ96-8ΦΘ





Α-15 

Άρθρο 11ο 
Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

 
 1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες 
για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν.3886/10.   

 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως 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. 

 
 3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 
 4. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 

 
α. Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των 

προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών. 

 
β.  Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται 
και 

 
γ. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό πά-

ροχο υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
 5. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον πάροχο υπηρεσιών να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 
 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 της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οι-
κονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα 
µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος. 
            
 7. Στον προσωρινό ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση , αποστέλλε-
ται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: 
 
                 α. Τα προς προµήθεια είδη, τις ποσότητες και τις τιµές. 
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  β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. 
 
  γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης µε τους όρους της 
πρόσκλησης, καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακή-
ρυξη. 
 
  δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 

Άρθρο 12ο  
Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από 

γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει 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 Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή 

 
 β. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες 

(προσωρινούς αναδόχους) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. 
 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να 
λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 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 την Αναθέτουσα Αρχή 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, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει α-
νάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο 
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που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµ-
βασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω 
τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή 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 13ο 
Κατάρτιση Συµβάσεων 

 

 1. Το κείµενο  της σύµβασης (προσχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη ως Παράρτηµα «Γ».  
 
 2.    Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και µε την  επιφύλαξη ό-
σων ορίζονται στα προηγούµενα  άρθρα,  υπογράφεται  από  τα συµβαλλόµενα 
µέρη σύµβαση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία περί 
δηµοσίων συµβάσεων.  

 
Άρθρο 14ο 

Παρακολούθηση - Παραλαβή – Τόπος Παραλαβής  
 

1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των προϊόντων θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β» της 
παρούσας διακήρυξης (Ειδικοί Όροι). Ο άρτος θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις 
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, µε προσωπικό, µεταφορικά µέσα και 
δαπάνη του προµηθευτή, ενώ τηρείται η περιγραφόµενη διαδικασία στους Ειδι-
κούς Όρους. 
      

2. Ο προµηθευτής εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία Ασφαλείας, 
άδεια εισόδου του προσωπικού τους στις Μονάδες που εµπλέκονται, όπου και 
κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση. 
 

3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη µέσα στο χρονικό 
όριο και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης 
δεν µπορεί να µετατίθεται ή να παρατείνεται. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΤΖ96-8ΦΘ





Α-18 

Άρθρο 15ο   
∆ιενέργεια Ελέγχων 

 
1. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών και τους Ειδικούς Όρους 
της παρούσας (δειγµατοληψία, διενεργούµενοι έλεγχοι κτλ.). 
 

2. Ο Υγειονοµικός Έλεγχος του προµηθευτή θα διενεργείται κατά τα ορι-
ζόµενα στην ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη 
υφιστάµενη νοµοθεσία, οποτεδήποτε κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, 
προκειµένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος «Β» 
(Ειδικοί Όροι) της εν λόγω διακήρυξης. 

 
         3. Η Υπηρεσία, δύναται να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις σύµφωνα µε τους 
Ειδικούς Όρους και οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή. Οι εργαστηριακές εξετά-
σεις, καθώς και το κόστος µεταφοράς των δειγµάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

Άρθρο 16ο  
Κρατήσεις - Έξοδα 

 
1. Οι κρατήσεις και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον προµηθευτή, καθορί-

ζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 
 

2. Από τον προµηθευτή θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ) σε 
ποσοστό 8%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του άρθρου 24 του 
Ν.2198/94. 
 
 3. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων, 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.   
 

Άρθρο 17ο 

Εγγυήσεις 
 

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 στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 
2. Εγγύηση Συµµετοχής  

 
α. Ο συµµετέχων υποψήφιος προµηθευτής είναι υπoχρεωµέvoς στο 

φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής 
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ίση µε το 2% της εκτιµώµενης / προϋπολογισθείσας αξίας της σύµβασης εκτός 
ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται στην 
Προσθήκη «2/Β» του παρόντος. 

 
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 συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 

(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύµβασης (µέχρι την 18 Οκτ 18). Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της 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, παρέξει 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 απόφασης δεν αναστέλλει 

την είσπραξη του ποσού της εγγύησης. 
 

 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 προσφυγής ή 
την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης και 

 
(2)  Άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών 

µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και 
 

(3) Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον 
απαιτείται.   

 
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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 ε-
πιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς 
ΦΠΑ, το ύψος της οποίας καθορίζεται στην Προσθήκη «2/Β» της παρούσας. 

 
β.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 

δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
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γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική πο-
σοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συµβατικών 
του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµέ-
νων. 

 
 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσή-
µου. 
 5. 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 . 
 

 6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:  

 
  α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 
γ.  Την αναθέτουσα αρχή 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 οικονοµι-
κού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

ζ.  Τους παρακάτω όρους ότι:  
 (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκ-

δότης 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 διενέρ-

γειας του διαγωνισµού 
θ.  Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να κα-

ταβάλει 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 προκατα-
βολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 
 7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα προανα-
φερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο και συµπληρωµατικώς µε τα συνηµµένα 
υποδείγµατα του Παραρτήµατος «Α» (Προσθήκη «2/Α»). ∆ιαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστω-
τικά ιδρύµατα, ή χωρίς να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στην παρ. 6 του παρό-
ντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υπο-
χρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη. 

 
8. Η Αναθέτουσα Αρχή 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 Ρήτρες 

 
 1. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσµία που 
του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
         2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτω-
τος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον 
δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό υλικό, στον συµβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στην κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών. 
 
         3. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, α-
νάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αφού πρώτα 
κληθεί για παροχή εξηγήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 
118/07, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
  α.  Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής ε-
κτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
          β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή, είτε 
από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε 
µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία 
του δηµοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκ-
πτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση 
που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζό-
µενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται 
µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και µε βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το 
σύνολο ή µέρος των προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρ-
µογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποι-
είται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
  δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας 
του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να 
παραδώσει το υλικό µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του δια-
γωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην 
περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στο άρθρο 32, παρ. 2 και 3 
του Π∆ 118/07. 
 
          ε.  Επίσης, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λει-
τουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο 
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ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση κατά του, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 
 
 6. Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύµβασης, η Υπηρεσία επιβάλλει κατά την κρίση της, αθροι-
στικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 
 
  α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
  β. Πρόστιµο µέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης (δηλαδή µέχρι 500 ευρώ), το οποίο παρακρατείται εντός 20ηµέρου από 
την επιβολή του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού.  
 
  γ. Πρόστιµο µέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης (δηλαδή µέχρι 1000 ευρώ), το οποίο παρακρατείται εντός 20ηµέρου 
από την επιβολή του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 
 
  δ. Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και γενι-
κά από κάθε άλλο δικαίωµα. 
 
  ε. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµ-
βασης (αξίας 2000 ευρώ) υπέρ του ΜΤΣ. 
 
 7. Κατά την υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τις κυρώσεις που προ-
βλέπονται παραπάνω και στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o προµηθευτής  
ευθύνεται και για κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που τυχόν θα προκληθεί/προκύψει 
εις βάρος της Υπηρεσίας από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
 8. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, ενώ του έχει 
επιβληθεί και το 2ο πρόστιµο, µε διαταγή της 96 Α∆ΤΕ, η  εγγύηση καλής εκτέλε-
σης καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Σ. 
 
 9.  Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν του 
προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατά-
πτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
 
  10.  Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλο-
γικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 11. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτού µε τις επιβληθείσες κυρώ-
σεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/07. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο έ-
χων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προ-
σβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 

12. Σε περίπτωση που προϊόν (τρόφιµο) χαρακτηρισθεί επιβλαβές ή επι-
κίνδυνο για τον άνθρωπο, εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου 
µέχρι και διακοπής της σύµβασης (προσωρινής ή οριστικής). 
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Άρθρο 19ο  
Ανωτέρα Βία 

 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφ' όσον διαπιστωθεί: 
 

α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

β.   Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία της προ-
µήθειας µέσα στον 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 τη διακοπή των εργα-

σιών  του καταστήµατος του προµηθευτή.    
 

β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα του προµηθευτή που 
συνεπάγεται τη διακοπή  των εργασιών τους. 

 
γ. Πληµµύρα. 

 
δ. Σεισµός. 

 
ε. Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια. 
 
στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανη-

µάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 

 
ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (διεθνούς δικτύου). 

 
η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  

 
 3. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε εί-

κοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την α-
νωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατι-
κής δραστηριότητας του προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας 
βίας. 
 

Άρθρο 20ο  
Έννοµη Προστασία κατά τη Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

 
1. Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόµενα στον Ν.3886/10. 

 
2. Συµπληρωµατικώς: 
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α. Ένσταση 
 

(1) Υποβάλλεται: 
 

(α) Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, για διαδικα-
σίες σύναψης συµβάσεων αξίας ίσης ή κατώτερης των 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 
(β) Εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή για όταν 
στρέφεται κατά της διακήρυξης, µέχρι 5 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 

 
(γ)  Ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει 

εντός προθεσµίας 10 ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψή της. 

 
(2) 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, το οποίο επιστρέφεται µε 
πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 
β. Προδικαστική Προσφυγή 

 
 Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόµενα στον Ν.3886/10. 
 

γ. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συµβάσεων 

 
   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.4412/16 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύ-
στερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 
3. Η παρούσα δηµοσίευση και οι συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βά-

ση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, δι-
ένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δηµοσίευσης και των συµβάσεων, ο 
προµηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστη-
ρίων. 
 

Άρθρο 21 
Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 
1. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντι-
κής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 
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δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στην 
κείµενη νοµοθεσία. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαι-
ώνεται 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 το έργο. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 

3. Ο προµηθευτής εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού, που θα 
διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές του µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. 
 

4. 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 της Αναθέτουσας Αρχής . 
 

5. 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 παραδίδει τα είδη, 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 σύµβασης, εφόσον οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του. 
 

6. Ο προµηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
Σύµβασης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 
θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 
 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του προµηθευτή ή 
τρίτων. Από την εκτέλεση της σύµβασης, καµία έννοµη σχέση δε δηµιουργείται 
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του προµηθευτή που 
ασχολείται  µε το έργο.  

8. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη 
που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρε-
ουσών 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 δε δύνανται να προβληθούν έναντι της Ανα-

ΑΔΑ: ΩΤΖ96-8ΦΘ





Α-26 

θέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 
9. 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 τον 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 πα-
ράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτου-
σα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προ-
σόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Ανα-
θέτουσα Αρχή. 

 
10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον προµη-
θευτή, 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 εκπλήρωσης ή 
µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου ορ-
γάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύ-
ναται 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 του έργου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρό-
σωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περί-
πτωση λύσης ή πτώχευσης του προµηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από µία ε-
ταιρεία, 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 Ε-
κτέλεσης. 

 
11.  Ο προµηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύ-

ναψης και εκτέλεσης της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 
3414/05  (Τροποποίηση του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφά-
νειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσί-
ων συµβάσεων»). 
 

Άρθρο 22ο  
Εκχωρήσεις ∆ικαιωµάτων 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή σε οποιον-

δήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την σύµ-
βαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 23 
Τροποποίηση Συµβάσεων Κατά τη ∆ιάρκειά τους  

 
1.  Οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης και πάντα ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, 

προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά 
έγγραφα της σύµβασης. 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 την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 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. 

 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή 

εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/16). 
 
 γ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
(1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που 

δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή Αναθέτουσα Αρχή. 
 

(2) Η τροποποίηση δε 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. 
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2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 
περιπτώσεων 1.α. έως 1.δ. της παρ. 3, οι συµβάσεις µπορεί να τροποποιούνται 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν.4412/16, 
εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών: 

 
α. Των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16. 

 
β. Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις 

συµβάσεις υπηρεσιών. 
 

3. 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 επιλέχθηκαν 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 σύµβα-
σης. 

 
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. 
 

(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 δε συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δε 
γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας ή 

 
(3) Περίπτωσης που η Αναθέτουσα Αρχή 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. 
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4.  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 24ο  

∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 
 

1. Οι Αναθέτουσες Αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν 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 Ν.4412/16. 
 

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 Ν.4412/16 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. Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη 
δυνάµενης να προβλεφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και µε την προϋπόθεση ότι 
ο προµηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παύσης.  

 
Άρθρο 25ο  
Εχεµύθεια 

 
1. Ο προµηθευτής, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί 

απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε 
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης του έργου που θα αναλάβει. 

 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 

του προµηθευτή. Ο προµηθευτής δε 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 πλη-
ροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων 
βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον προµηθευτή κα-
τά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στον βαθµό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
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3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η 96    
Α∆ΤΕ 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 26ο  
Λοιπές ∆ιατάξεις 

 
1. 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 στον διαγωνι-
σµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 
 2. Κανένας υποψήφιος προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περί-
πτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά 
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
  

3.  Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση, λαµβάνονται 
υπ’ όψιν ο Ν.4412/16 [«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη / ∆ηµο-
σίευση, η Κατακύρωση,  η σύµβαση, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οι-
κείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των 
άρθρων - Παραρτηµάτων από τα οποία αποτελούνται. 
  
 

 Σχης (ΠΖ) ∆ηµοσθένης Αντωνάτος 
Ακριβές Αντίγραφο               Υποδιοικητής 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
 
«1» Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης 
«2» Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής -  Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγµα)  
«3» Υπεύθυνη ∆ήλωση «1»  (Υπόδειγµα) 
«4» Υπεύθυνη ∆ήλωση «2»  (Υπόδειγµα) 
«5» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Υπόδειγµα) 
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 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 07 Μαϊ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  
 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 1.  Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης αποτελούν όλα τα δικαιολογητικά 
που αφορούν τη 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., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 
 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), Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ):  

 
(1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
 
(2) ΦΕΚ εκπροσώπησης 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 έγκρισης συµµετοχής στον 
∆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. 
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(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 τον 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 και τα µέλη του ∆Σ. 
 

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 της 
Αναθέτουσας Αρχής 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 παρόχου υπηρεσιών 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 
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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 δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 
θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών, 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 κοινο-
πραξίας 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 ανω-
τέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, α-
ντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξι-
ολόγησης 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 και ότι στη σχετική διαδικασία δε συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά 
τα αναφερόµενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005. 
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 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. 
 

 Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Βασιλόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο               Επιτελάρχης 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 07 Μαϊ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Υπόδειγµα) 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ» 

Χίος  - ΤΚ 82132 

τηλ. 2271084242 

Εγγύησή µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ . 

(ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς). 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαίρεσης και δίζησης  

µέχρι του ποσού των ευρώ  ………… (ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς)  

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,  
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για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη .............................................. της 96 ΑΝΩΤΕΡΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση 
της σύµβασης: « Προµήθεια ……………………………………………………………………» 

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 απαίτησής σας µέσα σε  τρείς (3) 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 παρατείνοµε 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 17 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. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(Υπόδειγµα) 

 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ» 

Χίος  - ΤΚ 82132 

τηλ. 2271084242 

Εγγύησή µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαίρεσης και δίζησης µέχρι του 
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 
(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς) 

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 96 ΑΝΩΤΕΡΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 

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 απαίτησής 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. 
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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. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 

 
 Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Βασιλόπουλος 

Ακριβές Αντίγραφο               Επιτελάρχης 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ «1» 
(Υπόδειγµα) 

                                                      
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλ-
λων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1): 96 Α∆ΤΕ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), 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   προµή-
θειας άρτου για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων της 96 Α∆ΤΕ, µε αριθµό διακήρυξης 
05/2018. 
 
2. Η  προσφορά  της  εταιρείας  συντάχθηκε  σύµφωνα µε  τους  όρους  της  παρού-
σας διακήρυξης, της οποίας λάβαµε γνώση. 
 
3. Η εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 
4. Η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
 
5. Μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή υπήρξε συνεπής ως προς 
την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 
δηµόσιου τοµέα. 
 
6. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην  προσφορά  είναι αληθή και 
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ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 
 
7. Παραιτούµαστε από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής, για την οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής (96 Α∆ΤΕ), ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνι-
σµού, ή της υπαναχώρησής της. 
 
8. 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.  
   
9. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα τηρούµε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απα-
ριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λό-
γω υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέ-
λεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
 

Χίος, ..............….2018 
  ____        Ο δηλών 

_            
_                      (υπογραφή) 

 
 Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγ-
γραφη 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. 
 
 
 
 

 Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Βασιλόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο               Επιτελάρχης 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ «2» 
(Υπόδειγµα) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλ-
λων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1): 96 Α∆ΤΕ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), 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, δύναµαι να ανταπεξέλθω 
στις απαιτήσεις της προµήθειας µε τους Ειδικούς Όρους που τίθενται στο Παράρ-
τηµα «Β» της διακήρυξης 05/18 της 96 Α∆ΤΕ. 
 
2.     Η προσφορά ισχύει µέχρι τις 18 Σεπτεµβρίου 2018. 
 
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)  
           
          Χίος, ..............….2018 
           Ο δηλών 

             
                       (υπογραφή) 
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 Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγ-
γραφη 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. 
 
 

 Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Βασιλόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο               Επιτελάρχης 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδη-
γιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικα-
σία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµ-
φισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ (96 Α∆ΤΕ) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : - 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροπόρου Χαλκιά 1- Χίος- ΤΚ 82132 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ανθλγός (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος 
- Τηλέφωνο: 2271084242 
- Ηλ. ταχυδροµείο: 96adte@gmail.com 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): - 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
Προµήθεια Άρτου [CPV : : 15811100-7, 15811200-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [Όπως εξάγεται από το ΚΗΜ∆ΗΣ] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 5/2018 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει.  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 
µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατά απο-
κλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός 
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοι-
νωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προ-
στατευόµενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατη-
γορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι απα-
σχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρού-
σας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτεί-
ται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συ-
µπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση και σε 
κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε 
το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγ-
γραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-
ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασί-
ζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά πε-
ρίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλο-
γο

v: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληρο-
φορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες 
Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-
σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φο-
ρέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικα-
σία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού 
µε άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 
οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύ-
θυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φο-
ρείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικα-
σία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχου-
σας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχε-
τικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη-
τες άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθο-
ρίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κα-
τωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρε-
σίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για 
τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό 
ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της 
σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φο-
ρέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δε στηρίζεται ο οι-
κονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους 
υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµε-
νων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβα-
σης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση

ix· 

2. δωροδοκία
x,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας

xiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδί-
κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδή-
ποτε προσώπουxvi το οποίο είναι µέλος του δι-
οικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργά-
νου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης α-
ποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-
6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκ-
δοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος α-
ποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδί-
κης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστι-
κή απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύ-
παρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκά-
θαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πλη-
ρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης

xxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώ-
σεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-
σµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδο-
σης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ε-
φόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φό-
ρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτω-
ση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστί-
µων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονι-
σµό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορί-
ες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την κα-
ταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυό-
τητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελ-
µατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, α-
θετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου

xxv; 

 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήπο-
τε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµ-
βιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-
πτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµε-
νη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ω-
στόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να ε-
κτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 
εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέ-
τρων σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατι-
κής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστά-
σεις

xxvii  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα

xxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληρο-
φορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφω-
νίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληρο-
φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων

xxix, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επι-
χείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φο-
ρέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης

xxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά την ε-
κτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγού-
µενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προη-
γούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προη-
γούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληρο-
φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δη-
λώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απου-
σίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλει χωρίς καθυστέρη-
ση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέ-
κτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 
εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφά-
σεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή 
ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονο-
µικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτη-
ρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτή-
ρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρο-
νται στη διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµ-
µένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή ε-
µπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλά-
δα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονο-
µικός φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανι-
σµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δη-
λώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχε-
τική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη δια-
κήρυξη.  
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρ-
κεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµι-
κών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυ-
ξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµ-
βασης : 
και/ή, 
 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό 
τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για 
τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγρα-
φα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):  
[……][……][……] 
 
 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περί-
οδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός 
φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογί-
ες

xxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, 
ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατι-
κές τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν 
ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-
αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του οικο-
νοµικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
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φων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρη-
µατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέ-
χεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική δια-
κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτή-
ρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στη διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλου-
θα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµη-
θειών και δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλου-
θες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του εί-
δους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παρά-
σχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου ανα-
φέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παρα-
λήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµο-
ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 
ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, 
ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµο-
ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 
ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση 
του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακό-
λουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα 
ακόλουθα µέτρα για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµό-
σει τα ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της 
αλυσίδας εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέρ-
γεια ελέγχων

xlii όσον αφορά το παραγωγικό 
δυναµικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικο-
νοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
όσον αφορά τα µέσα µελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβά-
νει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγ-
γελµατικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργο-

 
 
α)[......................................……] 
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λάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγ-
γραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµό-
ζει τα ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-
µικό του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπι-
κό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να ανα-
θέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίαςxliii 
το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµ-
βασης: 

[....……] 

11)Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτού-
µενα δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 
προϊόντων που θα προµηθεύσει, τα οποία δε 
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώ-
νει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτού-
µενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκ-
δοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιό-
τητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτή-
των, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραπο-
µπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προ-
σκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφά-
λισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την ανα-
θέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-
γραφα της σύµβασης. 
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρό-
τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προ-
σκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώ-
νουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται 
µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προ-
σβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προ-
σκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλι-
σης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προ-
σκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώ-
νουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται 
µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προ-
σκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή πρό-
τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 
το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγ-
γραφα της σύµβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες αντα-
γωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµο-
στούν για τον περιορισµό του αριθµού των υ-
ποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέ-
ρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός 
φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθε-
νται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περί-
πτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυ-
στέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που ανα-
φέρονται

xlvii, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχε-
τικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτου-
σας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να α-
ποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στ... [να προσδι-
οριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ή-
λωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: Επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: Επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές, ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 «Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.» 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

«διαφθορά». 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 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),
  
όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) «Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων». 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με τον Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις» 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στη διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στη διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι, εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014. 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Βασιλόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο               Επιτελάρχης 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 07 Μαϊ 18   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ   
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο Προµήθειας 

 
 Το αντικείµενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την 
προµήθεια άρτου και αρτιδίων για τις ανάγκες αρτοδότησης των Μονάδων – Ανεξ. 
Υποµονάδων στην ΠΕ/96 Α∆ΤΕ, όπως παρακάτω: 
 
  α.  Παρασκευή άρτου των 500 γραµµαρίων σε σχήµα φραντζόλας. 
 
  β. Παρασκευή αρτιδίων σχήµατος στρογγυλού ή επίµηκες των 100 
γραµ. 
 

Άρθρο 2ο 
∆ιάρκεια Σύµβασης 

 
1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, µε δικαίωµα 

παράτασης της ισχύος της σύµβασης µέχρι 6 µήνες µονοµερώς από την 
Υπηρεσία και µέχρι ακόµη 6 µήνες, µε σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών, µε τις 
ίδιες τιµές και όρους. 
 
 2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους προµηθευτές (εάν ο διαγωνισµός 
κατακυρωθεί σε πολλούς) δεν αποδέχεται την παράταση, τότε η υπηρεσία εφόσον 
κρίνει ότι η παράταση της σύµβασης είναι συµφέρουσα, έχει το δικαίωµα να 
εγκρίνει την παράταση µόνο για όσους προµηθευτές την αποδέχονται και να 
αναθέσει την προµήθεια των υπολοίπων ειδών, µε την ίδια όµως τιµή, είτε στους 
υπόλοιπους µειοδότες του διαγωνισµού, είτε σε τρίτους µε απ’ ευθείας ανάθεση. 

 
Άρθρο 3ο   

Αξία Προµήθειας  
 

1. Η ετήσια αξία της προµήθειας εκτιµάται ότι θα ανέρθει στο ποσό των 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε δυνατότητα αυξοµείωσης, 
ανάλογα µε την εκάστοτε τροφοδοτούµενη δύναµη των Μονάδων – Ανεξ. 
Υποµονάδων στην ΠΕ/96 Α∆ΤΕ, η οποία δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς 
ούτε να προβλεφθεί. 

 
2. Αυτού του είδους η αυξοµείωση δε θα έχει καµία επίδραση στην τιµή 

των εφοδίων και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας. 
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Άρθρο 4ο   
Προαπαιτούµενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 

 
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οφείλουν 

να υποβάλουν επιπρόσθετα των αναφεροµένων στους Γενικούς Όρους, στοιχεία 
που αφορούν: 
 

α. Την επωνυµία της επιχείρησης, καθώς και την ακριβή διεύθυνση 
και τηλέφωνο της επιχείρησης παρασκευής του άρτου, η οποία δύναται να 
υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονοµικό έλεγχο.  

 
  β. Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, 
σύµφωνα µε τον Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α΄/11-03-2005). 
 

γ. Άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-
08-2006). 
 

δ. Άδεια διάθεσης λυµάτων, εκδιδόµενη από τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες, αναλόγως 
της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία – 
βιοµηχανία, καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων της ή 
βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές για τη συµµόρφωσή τους ως προς τις 
απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την επεξεργασία και τη διάθεση 
των λυµάτων τους. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η 
προσκόµιση βεβαίωσης για τον λόγο αυτό από τις αρµόδιες κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆Σ αυτών). 

 
ε. Άδεια καταλληλότητας από αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Νοµαρχίας) για το όχηµα ή τα οχήµατα 
µεταφοράς των ειδών (εάν απαιτείται), τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν και να 
διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να 
προσκοµισθούν. Οι οδηγοί αυτών πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούµενων 
εγγράφων οδήγησης για τον ανάλογο τύπο οχήµατος / µέσου. 

 
 2. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από επιχείρηση που δεν 
παρασκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν, απαιτείται η υποβολή των παραπάνω 
στοιχείων και του τελικού παρασκευαστή. 
 

Άρθρο 5ο  
Τεχνική Προσφορά 

 
         1.     Οι προµηθευτές υποχρεούνται στην τεχνική προσφορά τους να: 
 
                  α. ∆ηλώσουν ότι, αποδέχονται όλους τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους ΡΗΤΑ 
και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, καθώς και τους Γενικούς Όρους της διαδικασίας.  
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                  β. Καταθέσουν τα έντυπα, πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις 
που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους των Γενικών και Ειδικών Όρων 
και οπωσδήποτε: 
 

(1) Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι 
σύµφωνη µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία  σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των 
κανόνων υγιεινής. 
 

(2) Υπεύθυνη δήλωση ότι για την παραγωγή του άρτου δε 
χρησιµοποιείται διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία.        

 
(3) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής επιθεώρησης των 

εγκαταστάσεών του από αρµόδια επιτροπή προελέγχου Βιοµηχανιών – 
Βιοτεχνιών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, 
καθώς και στη συνέχεια παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος, 
εφόσον αναδειχθούν προµηθευτές. 
  

(4) Υπεύθυνη δήλωση, ότι τα προϊόντα που παράγονται είναι 
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων Ποτών (ΚΤΠ) και τις σχετικές Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. 

 
                          (5) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση εφαρµόζει προγράµµατα 
και διαδικασίες ασφάλειας τροφίµων, βάσει των αρχών του HACCP, σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 852/2004. 
 
   (6) Υπεύθυνη δήλωση, για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, 
η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
                         
 2.   Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η προσοχή των προµηθευτών στο ότι, όλοι οι 
παράγραφοι των Γενικών και Ειδικών Όρων θεωρούνται «ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ» 
και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.      
 

Άρθρο 6ο 
Οικονοµική Προσφορά 

 
1. Ο σφραγισµένος φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να 

περιλαµβάνει υποχρεωτικά συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο - επί ποινή 
αποκλεισµού - τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς µε τιµή άρτου και αρτίδιου 
ανά τεµάχιο. 

 
2. Οι προσφερόµενες τιµές δε θα συµπεριλαµβάνουν τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 

βαρύνει την Υπηρεσία και θα υπολογίζεται επί της αξίας των ειδών που θα 
αναγράφονται επί του τιµολογίου. 

 
3. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (Υποχρεωτικό Υπόδειγµα), όπως 

στην Προσθήκη «1/Β» των ειδικών όρων του διαγωνισµού. 
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Άρθρο 7ο  
Προέλεγχος Αρτοποιείου-Εγκαταστάσεων  

 
 1. Πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, αρµόδια επιτροπή της 96 
Α∆ΤΕ, θα ενεργήσει προέλεγχο στα αρτοποιεία – εγκαταστάσεις  των υποψηφίων 
προµηθευτών, µε σκοπό την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και στο άρθρο 5 του στην Αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
96967/08 Οκτ 12 (Αρ. Φύλλου 2718/08 Οκτ 12). Του παρόντος ελέγχου 
εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δέχτηκαν έλεγχο εντός ενός έτους από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και κρίθηκαν κατάλληλες.  
 
 2. ∆ιαδικασία αξιολόγησης όπως παρακάτω: 
 

α. Ο υποψήφιος προµηθευτής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τη 
συµµετοχή του στον διαγωνισµό µε σχετική επιστολή 7 ηµέρες νωρίτερα από την 
ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, στην οποία περιγράφεται η επωνυµία της 
βιοτεχνίας, η ακριβής διεύθυνση των εγκαταστάσεων παραγωγής, τα είδη που 
παράγονται. Στην επιστολή να δηλώνεται επίσης η επιθυµία του να υποστεί 
έλεγχο και αξιολόγηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, µε σκοπό τη συµµετοχή του 
στον διαγωνισµό. 
 
  β. Η Επιτροπή Ελέγχου Βιοµηχανιών πραγµατοποιεί τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων του υποψήφιου προµηθευτή. Η επιτροπή, µε 
εντολή της 96 Α∆ΤΕ επισκέπτεται και ελέγχει τις εγκαταστάσεις του αρτοποιείου 
του προµηθευτή και συντάσσει το σχετικό έντυπο που προβλέπεται (φύλλο 
επιθεώρησης βιοµηχανιών τροφίµων). Το έντυπο όπου γίνεται η εκτίµηση της 
βαθµολογίας και ο χαρακτηρισµός του προµηθευτή σαν ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ ή ΜΗ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, υποβάλλεται στην 96 Α∆ΤΕ.  
 
  γ. Εφόσον η επιτροπή κατά την επίσκεψή της, διαπιστώσει 
παραλείψεις από πλευράς προµηθευτού ή ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις παραγωγής του άρτου - αρτιδίων επ’ ωφελεία της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, καταγράφει τις παρατηρήσεις της, στο ειδικό κεφάλαιο του εντύπου. 
 
  δ. Οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως  ΜΗ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ, στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
∆ιατηρούν το δικαίωµα επανελέγχου µετά την παρέλευση εξαµήνου, εφόσον µε 
επιστολή τους δηλώσουν ότι έχουν τακτοποιηθεί οι ελλείψεις που επισηµάνθηκαν 
κατά τον αρχικό έλεγχο. Ο χαρακτηρισµός τους σαν ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ κατά τον 
επανέλεγχό τους, δίνει το δικαίωµα συµµετοχής σε µελλοντικούς µόνο 
διαγωνισµούς. 
 
  ε. Τυχόν ακαταλληλότητα ή µη αποδοχή µιας βιοτεχνίας, αφορά 
µόνο τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τις προδιαγραφές αυτής. 
   
 3. Σε περίπτωση που το εργαστήριο δεν έχει έδρα τη Χίο, ο προµηθευτής 
πρέπει να προσκοµίσει στην επιτροπή του διαγωνισµού, παραστατικά που να 
αποδεικνύουν ότι το εργοστάσιο - εργαστήριο που παρασκευάζει το προϊόν, έχει 
υποστεί σχετικό έλεγχο και είναι αποδεκτό από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, 
διαφορετικά ο έλεγχος θα διεξαχθεί από τον Σχηµατισµό στην έδρα του οποίου 
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λειτουργεί η επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει µε την επιστολή 
γνωστοποίησης της πρόθεσης συµµετοχής στον υπόψη διαγωνισµό να γίνει 
γνωστό στην 96 Α∆ΤΕ η αναγκαιότητα προελέγχου του εργαστηρίου που 
παρασκευάζονται τα προϊόντα από την αρµόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, 
προκειµένου να είναι δυνατή η συµµετοχή του στον διαγωνισµό. 
  
 4. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής προσφέρει προϊόντα που δεν 
παράγει ο ίδιος, τότε θα πρέπει να γίνει έλεγχος του εργοστασίου – εργαστηρίου 
παραγωγής. Προϊόντα τα οποία παράγονται από εργοστάσια – εργαστήρια που 
δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν χαρακτηρισθεί αποδεκτά από τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία, δε γίνονται δεκτά. 
 

Άρθρο 8ο  
Υγιεινή Κατάσταση Αρτοποιείου-Εγκαταστάσεων 

 
 1. Το αρτοποιείο και οι λοιποί εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, πρέπει να 
πληρούν τους όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών.  
  
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται στην πιστή τήρηση του συνόλου των 
αγορανοµικών και για την ασφάλεια τροφίµων διατάξεων της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ιδιαίτερα του ΚΤΠ και του  ΕΚ 852/2004. 
 
 3. Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του άρτου  
θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  
 
. 4. Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να αποµονώνεται καλά από τον 
εξωτερικό χώρο (να κλείνουν καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, να µην υπάρχουν 
σπασµένα τζάµια κλπ). ∆εν πρέπει να υπάρχουν πηγές µόλυνσης στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων (ακάλυπτα σκουπίδια, λιµνάζοντα νερά, 
καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις κλπ).   
 

5. Να υπάρχει επαρκής αερισµός των εγκαταστάσεων,  στα δε παράθυρα, 
στις πόρτες και στους φοριαµούς να υπάρχει δικτυωτό (σήτα), σε καλή 
κατάσταση, που να προφυλάσσει τα προϊόντα από τα έντοµα. 
 
 6.  Να µην υπάρχουν στο εργαστήριο αποθηκευµένες επικίνδυνες ή 
δύσοσµες ουσίες. Απαγορεύεται η εναποθήκευση στο αρτοποιείο του εργολάβου 
δύσοσµων ή επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία ουσιών και η ύπαρξη τρωκτικών, 
µυγών και άλλων εντόµων στο αρτοποιείο. Απαγορεύεται επίσης η ύπαρξη 
συσκευασιών καυσίµων εντός του χώρου παρασκευής του άρτου (γεµάτες ή 
άδειες). 
  
 7.  Να υπάρχουν αυστηρά µέτρα καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών. 
 
 8.  Να γίνεται συχνός καθαρισµός - απολύµανση δαπέδων, τοίχων κλπ. 
 
 9. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής πρέπει να 
λειτουργούν άριστα. Το νερό να είναι επαρκές, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της 
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β΄11-7-2001 και εγκεκριµένο από το Γ.Χ.Κ. Η 
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σχετική εξέταση του Γ.Χ.Κ. θα είναι αναρτηµένη σε πινακίδα µέσα στο εργαστήριο.  
 

 10. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδοµή για το πλύσιµο 
και το στέγνωµα των σκευών. 
 
 11. Τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, υλικά, σκεύη, έπιπλα, φοριαµοί, 
φόρµες για τις µερίδες ψωµιού κλπ, πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα, καθαρά, σε 
καλή κατάσταση και να συντηρούνται - καθαρίζονται – απολυµαίνονται, όπως 
προβλέπεται. Τα µηχανήµατα πρέπει να έχουν όργανα ελέγχου της καλής 
λειτουργίας τους. 
 
 12. Τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µεταφορά και 
αποθήκευση θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών. 
 
 13. Οι αρτεργάτες πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί και απόλυτα υγιείς, 
υποβαλλόµενοι στις προβλεπόµενες υγειονοµικές εξετάσεις. Τα αποτελέσµατα 
των εξετάσεων να είναι αναρτηµένα σε πινακίδα µέσα στο αρτοποιείο. Να φέρουν 
άπαντες στολή αποτελούµενη από άσπρη ποδιά, ειδικό κάλυµµα για το κεφάλι και 
γάντια για τα χέρια. 
 
 14.  Οι εργαζόµενοι στο εργαστήριο πρέπει  να  φέρουν λευκές µπλούζες, 
κάλυµµα κεφαλής και να είναι πάντα καθαροί  και  απόλυτα υγιείς, να έχουν 
βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα  και  να υποβάλονται στις προβλεπόµενες 
υγειονοµικές εξετάσεις. 
  

15. Γενικά τα εργαστήρια - βιοτεχνίες πρέπει να είναι καθαρά και 
ευκατάστατα και να λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 
 16. Η 96 Α∆ΤΕ µπορεί κατά την κρίση της, να ενεργεί, τακτικούς και 
έκτακτους, υγειονοµικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης των όρων υγιεινής 
του αρτοποιείου και παρασκευής του άρτου. 

 
Άρθρο 9ο  

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 αναδόχου, 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 τον σκοπό αυτό, τα οποία θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και θα εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
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 2. Χρόνος και συχνότητα ελέγχου: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης κατά την 
κρίση των Μονάδων. 
 
  β. Εκτάκτως και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση 
των υγειονοµικών οργάνων, στην έδρα της Μονάδας ή στα εργαστήρια του 
προµηθευτή. 
 
  γ. Ο έλεγχος εφαρµόζεται κατά την στιγµή της παράδοσης των 
προϊόντων στη Μονάδα, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου 
του. 
 
  δ. Ο προµηθευτής, προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγµατο-
ληψίας, στο οποίο αναγράφεται το όνοµά του ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά 
του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και µόνο αυτό) δηλώνεται 
ενυπογράφως από τον νόµιµο αντιπρόσωπο, η επιθυµία ή όχι της επιχείρησης για 
κατ’ έφεση εξέταση, προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα και ικανός αριθµός 
αντιδειγµάτων. 
 
  ε. Η παραλήπτρια Μονάδα δύναται να διενεργεί δειγµατοληψίες και 
εν απουσία του προµηθευτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση 
είναι ότι η δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή επιτροπή, ένα µέλος της οποίας είναι 
ο κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδας. 
 
  στ. 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: 
 
 3. Μακροσκοπικός- Οργανοληπτικός έλεγχος. 

 
  Οι διαπιστούµενες µακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωµα της 
απόρριψης και µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά 
παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά, αναφέρονται η κατεστραµµένη 
συσκευασία, περιεχόµενο υπό σύνθλιψη, ανώµαλες οσµές και γεύσεις, απουσία 
επισηµάνσεων στοιχείων προµηθευτή, ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης κλπ.), 
καθώς επίσης και αντικανονικές συνθήκες µεταφοράς. 
 

4. Εργαστηριακός έλεγχος.  
 

∆ιενεργείται µε σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της 
τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα, τα οποία, 
µακροσκοπικά τουλάχιστον, εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους 
στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια ( ΚΒΙΕΣ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΕΝΟΚ, 
ΑΚΥ). 
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 5. Λοιποί έλεγχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης: 
 
  α. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στον άρτο (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 έχει το δικαίωµα του ελέγχου όλων των 
εγκαταστάσεων και µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε οποιοδήποτε χρόνο. 
Εάν κριθεί αναγκαίο, µπορεί να παραστεί επιτροπή Αξιωµατικών, κατά την 
παρασκευή των ειδών, στο εργαστήριο του προµηθευτή. ∆ικαίωµα εφαρµογής 
των ελέγχων έχουν, ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των 
Μονάδων, τα υπεύθυνα όργανα των Μονάδων, καθώς και τριµελείς επιτροπές 
παραλαβής που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από την 96 Α∆ΤΕ ή τις Μονάδες. 
 
  γ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των χώρων 
παρασκευής (υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των χώρων και των 
εγκαταστάσεων και στη συµµόρφωση του προµηθευτή µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 6. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. Επίσης, τον ανάδοχο θα βαρύνει και το κόστος των εξετάσεων / χηµικών 
αναλύσεων. 
 

7. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 8. Εάν µετά από εργαστηριακό έλεγχο στο Στρατιωτικό Κτηνιατρικό 
Εργαστήριο (µικροβιολογικές εξετάσεις) ανευρεθούν στα προϊόντα παθογόνοι 
µικροοργανισµοί, όπως σαλµονέλες, σταφυλόκοκκοι, κολοβακτηριδιόµορφα κλπ, 
θα διακόπτεται άµεσα η προµήθεια από τον µειοδότη µε τις συνέπειες του Άρθρου 
24 των γενικών όρων. 

 
Άρθρο 10ο 

Τεχνικοί Όροι 
 
 1. Ο παρασκευαζόµενος άρτος και τα αρτίδια πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας, δηλαδή να παρουσιάζουν αµέσως µετά την αποκλιβάνευσή τους τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά, τόσο για τον άρτο όσο και  τα αρτίδια.  
 
  α. Το σχήµα του άρτου να είναι επίµηκες (φραντζόλα), του δε 
αρτιδίου επίµηκες ή στρογγυλό και να είναι η µεν πάνω επιφάνεια οµοιόµορφη και 
κυρτή, η δε κάτω οριζόντια ή να έχει το σχήµα της φόρµας. 
 
  β. Να είναι καλά ψηµένα, µε χρώµα κιτρινοκαφέ σε όλη την 
επιφάνειά τους, σύµφωνα µε το χρησιµοποιούµενο αλεύρι (Τ. 70%). 
 
  γ. Να έχουν ψίχα οµοειδούς σύστασης, καλά ζυµωµένη, µε 
οµοιόµορφη λευκότητα. 
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  δ. Η επάνω επιφάνεια (κόρα) να έχει πάχος κατά µέγιστο τέσσερα 
χιλιοστά για τον άρτο και δύο για τα αρτίδια, να είναι προσκολληµένη στην ψίχα, 
να αποσπάται εύκολα µε το χέρι και να µην παρουσιάζει φουσκώµατα και 
σχισµές. 
 
  ε. Η κάτω κόρα να έχει χρώµα βαθύ κίτρινο, καλό σχήµα, πάχος 
όπως προαναφέρθηκε, να µην παρουσιάζει κενά µε την ψίχα αλλά  να είναι 
συνέχεια αυτής. 
 
  στ. Η οσµή να είναι ευχάριστη, η γεύση γλυκιά και η όψη τους να κινεί 
την όρεξη του οπλίτη καταναλωτή. 
 
  η. Ο καλοψηµένος άρτος και το αρτίδιο πρέπει να παρουσιάζουν τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία διαπιστώνονται µισή ώρα µετά την 
αποκλιβάνευση τους: 
 
   (1) Όταν κτυπάµε µε τα δάκτυλα του χεριού στην κάτω 
επιφάνεια (πάτος) να αποδίδουν ήχο υπόκωφο. 
 
   (2) Κατά την επιθεώρηση, ολόκληρης της επιφάνειάς τους, να 
έχουν χρώµα κιτρινοκαφέ, γεύση ευχάριστη και οσµή όχι βαριά και υπόξινη. 
 
   (3) Με ελαφρά πίεση ολόκληρου του άρτου ή αρτιδίου από 
πάνω προς τα κάτω, πρέπει να συστέλλεται εύκολα και να επανέρχεται στην 
αρχική του κατάσταση, αµέσως µόλις σταµατήσει η πίεση. 
 
   (4) Με το κόψιµο του άρτου σε δύο κοµµάτια και πιέζοντάς τον 
όπως  προηγουµένως, από  πάνω προς τα κάτω, θα πρέπει να παρουσιάζει την 
ίδια ελαστικότητα συστολής και επαναφοράς. 
 
   (5) Η ψίχα, µετά το κόψιµο όπως προηγουµένως, θα πρέπει να 
είναι σπογγώδης µε οµοιόµορφο κυψέλωµα από µικρές και οµοιόµορφες τρύπες. 
Όταν πιέσουµε την ψίχα ελαφρά πρέπει να παρατηρήσουµε την ίδια ελαστικότητα. 
Επιπλέον, κατά την πίεση πρέπει να αισθανόµαστε στα δάκτυλα αφή στεγνή και 
όχι υγρή και να µην προσκολλάται στα δάκτυλα (η ψίχα). 
 
 2. Για την παρασκευή του άρτου και των αρτιδίων να εφαρµόζεται η 
µέθοδος της ταχείας αρτοποίησης. 
 
 3. Τα αρτοποιητικά υλικά, τα οποία θα χρησιµοποιεί ο εργολάβος για 100 
κιλά αρτοποιηµένου αλεύρου θα είναι:  
 
  α. Πεπιεσµένη ζύµη αρτοποιίας (µαγιά) 1250 γραµµάρια ή ξερή ζύµη 
αρτοποιίας, 400 γραµµάρια. 
 
  β. Αλάτι, 1500 γραµµάρια. 
 
  γ. Ελαιόλαδο για επάλειψη λαµαρινών, µε οξύτητα µέχρι έξι (6) 
βαθµών, 120 γραµµάρια. 
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  δ. Ξύδι από 1ης Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για την 
απολύµανση των αρτοποιητικών σκευών, 40 γραµµάρια. 
 
  ε. Χηµικό καθαρό οξύ, περιεκτικότητας 99-100% και πυκνότητας 
1,048 µέχρι 1,051, από 1ης Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, 100 κυβ.εκ.  
Σε  περίπτωση έλλειψης  οξικού οξέως, χρησιµοποιείται καθαρό ξύδι περιεκτικότη-
τας 3,5%  σε οξικό οξύ και σε ποσότητα τριών (3) κιλών. 
 
  στ. Ανάλογη ποσότητα καύσιµης ύλης, εντός δεξαµενής ευρισκόµενης 
εκτός του χώρου παρασκευής του άρτου. 
 
  ζ. Ειδικά για τα αρτίδια, εκτός από τα παραπάνω, στα 100 κιλά α-
λεύρου θα χρησιµοποιείται επιπλέον και 1 κιλό βούτυρο άριστης ποιότητας, 1 κιλό 
ζάχαρη και 1 κιλό επιτρεπόµενου βελτιωτικού. 
 
 4. Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία θα παραδίδεται στον προµηθευτή µόνο 
το προβλεπόµενο άλευρο, ενώ τα παραπάνω αναφερόµενα υλικά αρτοποίησης θα 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 5. Για κάθε παρασκευαζόµενη µερίδα άρτου 500 γραµµάρια από τον προ-
µηθευτή, να παραδίδονται από τον εργοδότη 385 γραµµάρια αλεύρι τύπου 70%, 
για κάθε δε αρτίδιο 100 γραµµαρίων να παραδίδονται 84 γραµ. αλεύρι του ιδίου 
τύπου, οπότε η απόδοση θα πρέπει να είναι 130% και 120% αντίστοιχα, το δε 
βάρος του άρτου και του αρτιδίου να είναι το προαναφερόµενο (500 και 100 
γραµµάρια αντίστοιχα), µετά παρέλευση 12ώρου από την αποκλιβάνευσή τους. 
 
 6. Το άλευρο προ της χρησιµοποίησής του πρέπει να κοσκινίζεται. Απα-
γορεύεται η χρήση αλεύρου διαφόρου από αυτό που χορηγεί η Στρατιωτική 
Υπηρεσία, καθώς και η χρήση βελτιωτικού για την παρασκευή του άρτου 500 γρ. 
Η αρτοµάζα να κυλινδρίζεται υποχρεωτικά και να τοποθετείται σε λαµαρίνες, οι 
οποίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής (λαµαρίνες οξειδωµένες, 
τρύπιες ή ακάθαρτες αποκλείονται). Υπόψη των προµηθευτών ότι, η τοποθέτηση 
αρτοµάζας από το ζυγιστήριο-κοπτήριο κατευθείαν στις λαµαρίνες, χωρίς να 
κυλινδρίζεται κατά τεµάχιο σε κωνικό κύλινδρο, απαγορεύεται. 
 
 7. Η απόδοση του αλεύρου ελέγχεται καθηµερινά από τον προµηθευτή, µε 
σύγκριση της συνολικής ποσότητας του άρτου που αρτοποιήθηκε και της 
συνολικής ποσότητας του αλεύρου που χρησιµοποιήθηκε. 
 
 8. Ο παραγόµενος άρτος να εναποθηκεύεται, καταρχήν, µέσα στο 
αρτοποιείο του προµηθευτή, σε ξύλινους φοριαµούς αεριζόµενους και 
προστατευόµενους από πλέγµα (σήτα). Οι σειρές του άρτου που θα 
εναποθηκεύεται, δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 2 φραντζόλες και θα πρέπει να 
εναποθηκεύονται σταυρωτά, ώστε να µη συνθλίβονται. Όταν ο άρτος και τα 
αρτίδια πάρουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και µετά από πάροδο 3-4 
ωρών, µεταφέρεται και παραδίδεται στο σηµείο που έχει καθορισθεί. 
 
 9. Η 96 Α∆ΤΕ µπορεί να παρακολουθεί κατά την κρίση της τις εργασίες 
αρτοποίησης, στο αρτοποιείο του προµηθευτή σε όλα τα στάδια τους. Επίσης, 
µπορεί να προβαίνει σε δειγµατοληψία για εργαστηριακό ή µακροσκοπικό έλεγχο, 
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σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου 
του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Η αξία των 
δειγµάτων βαρύνει τον εργολάβο.  

 
Άρθρο 11ο  

Παράδοση – Παραλαβή Αλεύρων 
 
 1. Τα άλευρα να µεταφέρονται µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή από 
την έδρα του 96 ΤΥΠΕΘ/ΛΕΜ µέχρι το αρτοποιείο του προµηθευτή. Τα άλευρα θα 
φορτώνονται µε προσωπικό του εργοδότη και θα εκφορτώνονται µε προσωπικό 
του προµηθευτή. Η ποσότητα των αλεύρων που θα παραδίδεται κάθε φορά να 
καλύπτει τις ανάγκες αρτοποίησης το πολύ 10 ηµερών. 
 
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή να 
αναπληρώνεται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, τόσο κατά την 
παραλαβή των αλεύρων, όσο και κατά την παράδοση του άρτου στον εργοδότη. 
 
 3. Τα προς αρτοποίηση άλευρα να εναποθηκεύονται σε ξεχωριστή 
αποθήκη του αρτοποιείου µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή. Η αποθήκη να 
παρέχει σωστές συνθήκες εναποθήκευσης των αλεύρων και να τηρούνται δύο (2) 
κλειδιά, ένα (1) του εργοδότη και ένα (1) του εργολάβου. 
 
 4. Κάθε έλλειψη ή βλάβη ή αλλοίωση ή µόλυνση των εναποθηκευµένων 
αλεύρων συνεπαγόµενη την αχρήστευση ή ακαταλληλότητα των αλεύρων µερική 
ή ολική, βαρύνει τον εργολάβο, εφόσον δεν προέρχεται από ανωτέρα βία. 
 
 5. Καµία προσφυγή, αξίωση ή δικαιολογία δεν είναι δεκτή σχετικά µε το 
βάρος και την ποιότητα του εντός των σάκων αλεύρων της Υπηρεσίας, καθόσον 
σε ό,τι αφορά το βάρος έχουν ζυγιστεί από επιτροπή παραλαβής, για δε την 
ποιότητα έχουν εκτελεσθεί από τον εργοδότη, χηµικές και µηχανικές δοκιµασίες 
από αρµόδια κρατικά όργανα. 
 

Άρθρο 12ο  
Παράδοση –Παραλαβή  Αρτου 

 
 1. Η παράδοση του άρτου και αρτιδίων θα γίνεται µε µέριµνα του 
προµηθευτή µε δικά του µέσα (οχήµατα) σε όλες τις Μονάδες – Ανεξ. Υποµονάδες 
της ΧΙΟΥ (ΠΕ/96 Α∆ΤΕ) το αργότερο µέχρι τις 10:30 π.µ., όπως παρακάτω: 
 
  α. Περιοχή Αρµολίων (96 ΤΥΠΕΘ–96 ΤΜΧΕΘ–96 ΛΑΤΕΘ) θα 
παραδίδεται στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του Στρατοπέδου 
«ΓΙΑΚΟΥΜΗ» (την παρούσα περίοδο 96 ΤΜΧΕΘ). 
 
  β. Περιοχή Καρδαµύλων (643 ΤΕ) θα παραδίδεται στην έδρα του 
643 ΤΕ (Στρατόπεδο «ΧΑΛΚΙΑ»). 
 
  γ. Περιοχή Λαγκάδας (3ο ΕΤΕΘ) θα παραδίδεται στην έδρα του 3ου 
ΕΤΕΘ (Στρατόπεδο «ΚΑΤΟΥΝΤΑ»). 
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  δ. Περιοχή Χαλκειός: 
 
   (1) Στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του 
Στρατοπέδου «ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ» (96 ΤΕ και 96 ΜΕΘ) (την παρούσα περίοδο 96 
ΜΕΘ). 
 
   (2) Στην έδρα του 147 ΤΕ (Στρατόπεδο «ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ») για το 
147 ΤΕ.  
 
   (3) Στην έδρα της 96 ΕΑΡΜΕΘ (Στρατόπεδο «ΠΙΠΙ∆Η») για την 
96 ΕΑΡΜΕΘ. 
 
  ε. Περιοχή Σπηλάδια (228 – 297 Μ/Κ ΤΕ – ΤΕΒ – ΤΕΧ) θα 
παραδίδονται στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του Στρατόπεδο 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» (την παρούσα περίοδο 228 Μ/Κ ΤΕ). 
 
  στ. Φρουρά ΧΙΟΥ (96 Λ∆ΒΕΘ-96 ΤΥΕΘ-ΛΣ/96 Α∆ΤΕ), θα 
παραδίδονται στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του Στρατοπέδου 
«ΓΚΙΑΛΑ» (την παρούσα περίοδο 96 Λ∆ΒΕΘ). 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη να ειδοποιεί καθηµερινά τον 
προµηθευτή, για το σύνολο των µερίδων, οι οποίες θα πρέπει να παραχθούν για 
την επόµενη ηµέρα, µε βάση τις αντίστοιχες αιτήσεις των Μονάδων της 
Ταξιαρχίας. 
 
 3. Η συνολική απαιτούµενη ποσότητα θα αναφέρεται σε µερίδες άρτου και 
αρτιδίων. π.χ. Εφόσον µια Μονάδα χρειάζεται 250 κιλά άρτου, το ανεφοδιαστικό 
όργανο θα παραγγέλλει στον εργολάβο: 
   
  α. Φραντζόλες των 500 γρ. τεµάχια 400 (200 κιλά). 
 
  β. Αρτίδια των 100 γρ. τεµάχια 500 (50 κιλά). 
 
 4. Η µεταφορά του άρτου-αρτιδίων, να γίνεται µε κατάλληλα 
διασκευασµένο µεταφορικό µέσο τον προµηθευτή (µέσα σε ξύλινα ή άλλα 
εγκεκριµένα κιβώτια µεταφοράς άρτου), το οποίο θα πληροί τους όρους υγιεινής, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία (Ν. 3526/2007 –ΦΕΚ 
24/Τεύχος Α΄/9 Φεβ 2007). Κάθε κιβώτιο θα σκεπάζεται κατά τη µεταφορά για την 
αποφυγή εισόδου σ΄ αυτό ξένων σωµάτων. 
  
 5. Η παραλαβή του άρτου-αρτιδίων και η υπογραφή των προβλεποµένων 
δικαιολογητικών, να γίνεται ύστερα από ζύγιση όλης της ποσότητας, παρουσία 
αντιπροσώπων των δύο συµβαλλόµενων µερών, σε πλάστιγγα που θα έχει 
ελεγχθεί για την ακρίβειά της από την αρµόδια αγορανοµική αρχή και θα είναι 
εγκατεστηµένη  στις έδρες των φρουρών των Στρατοπέδων. Ο εργολάβος, εάν το 
κρίνει σκόπιµο, έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει δική του ζυγαριά.  
 
 6. Η ζύγιση και παραλαβή του άρτου-αρτιδίων να πραγµατοποιείται 
τέσσερις (4) έως επτά (7) ώρες µετά την αποκλιβάνευσή τους. Η ζύγιση αυτή θα 
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είναι η οριστική µεταξύ προµηθευτή και αγοραστή. 
  7. Σε περίπτωση ελλειµµατικής ποσότητας άρτου, η διαφορά συµπληρώ-
νεται µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. 
 
 8. Μετά το πέρας κάθε ηµερήσιας χορήγησης, απαγορεύεται η ύπαρξη 
αποθεµάτων άρτου για χορήγηση την εποµένη. 
 
 9. Πέρας ζύγισης και παράδοσης του άρτου και των αρτιδίων ορίζεται η 
09:45 ώρα καθηµερινά. Κατά το Σάββατο και τις αργίες που θα παρασκευάζεται 
άρτος 2 ηµερών, πέρας παράδοσης άρτου ορίζεται η 12:00 ώρα του Σαββάτου ή 
της προηγούµενης αντίστοιχης αργίας. 
 
 10. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής δε θα παρασκευάσει 
έγκαιρα για οποιοδήποτε λόγο το σύνολο των µερίδων άρτου και αρτιδίων, για το 
οποίο ειδοποιήθηκε, τότε οι ελλείπουσες ποσότητες αγοράζονται από το ελεύθερο 
εµπόριο, η δε αξία τους βαρύνει τον προµηθευτή. Το ποσόν κρατείται από το 
χρηµατικό ποσό, το οποίο δικαιούται να εισπράξει ο προµηθευτής (εξαιρείται η 
εγγυοδοσία). Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να επιβάλει στον 
προµηθευτή τις προβλεπόµενες, από τους γενικούς όρους, κυρώσεις.  
 
 11. Ο παραδιδόµενος άρτος πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες µέχρι 2 
ηµερών. Σε περίπτωση που οι αργίες είναι περισσότερες από 2, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να αρτοποιήσει και σε µη εργάσιµες ηµέρες, που θα καθορίζονται 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Άρθρο 13ο  

Αντικατάσταση Αλεύρου ή Άρτου 
 

 1. Αλεύρι που αλλοιώθηκε ή µολύνθηκε ή υπέστη άλλη βλάβη µέσα στην 
αποθήκη του προµηθευτή από υπαιτιότητα του, αντικαθίσταται µε αλεύρι της 
αυτής ποιότητας µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. 
 
 2. Άρτος που παρασκευάστηκε και δεν έχει τα προβλεπόµενα από τους 
ειδικούς όρους χαρακτηριστικά του καλοψηµένου άρτου και κρίθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή ακατάλληλος, αντικαθίσταται µε άλλον κατάλληλο µε µέριµνα 
και δαπάνη του προµηθευτή και πάντοτε µέσα στα χρονικά περιθώρια του 
παρόντος. Στην υπόψη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να 
επιβάλει στον προµηθευτή τις προβλεπόµενες, από τους γενικούς όρους, 
κυρώσεις. 

 
Άρθρο 14ο  

Αρτεργατικό Προσωπικό 
 
 1. Η παραγωγή του άρτου, σε όλα τα στάδια αρτοποίησης να γίνεται από 
έµπειρο αρτεργατικό προσωπικό.  Η εξεύρεση του προσωπικού αποτελεί ευθύνη 
του προµηθευτή. 
 
 2. Οι κάθε φύσεως αποζηµιώσεις και απαιτήσεις των αρτεργατών 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 
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 3. Οι χρησιµοποιούµενοι αρτεργάτες πρέπει να είναι εξειδικευµένοι. 
 
 4. Σε περίπτωση απεργίας των αρτεργατών µε υπαιτιότητα του 
προµηθευτή, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να βρει άλλο προσωπικό για την 
παραγωγή του άρτου και των αρτιδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζεται η 
παράγραφος 10 του άρθρου 12 του παρόντος. 

 
Άρθρο 15ο  

Υπογραφή ∆ικαιολογητικών  
 
 1. Για την παραλαβή του αλεύρου ο προµηθευτής υπογράφει αίτηση -
δικαιολογητικό χρεωπίστωσης (ΕΦΕ∆ 700), η οποία του προσκοµίζεται από τον 
αντιπρόσωπο της 96 Α∆ΤΕ (96 ΤΥΠΕΘ/ΛΕΜ), που χορηγεί και τα άλευρα. Ένα 
αντίτυπο παραδίδεται στον προµηθευτή και αποτελεί χρεωστικό στοιχείο για την 
παραληφθείσα ποσότητα αλεύρου. 
 
 2. Καθηµερινά και µετά το πέρας της αρτοποίησης ο προµηθευτής 
συντάσσει και υπογράφει το δελτίο παραγωγής άρτου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
χορηγεί έντυπα (δελτία) στον προµηθευτή για την καθηµερινή συµπλήρωση. Η 96 
Α∆ΤΕ δια του αντιπροσώπου της επεξηγεί και υποδεικνύει τον ορθό τρόπο 
σύνταξης του δελτίου. 
 
 3. Τα δελτία συντάσσονται εις τριπλούν από τα οποία το ένα τηρεί ο 
προµηθευτής και τα άλλα δύο παραδίδονται στον αντιπρόσωπο της 96 Α∆ΤΕ. 
 

Άρθρο 16ο 
∆ιακοπή – Αναστολή της Σύµβασης – Επαύξηση Υποχρεώσεων 

 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή  µπορεί να αυξοµειώσει τις παραγόµενες µερίδες 
άρτου και αρτιδίων ή να καθορίσει ως ηµέρα παράδοσης του άρτου Κυριακή ή 
αργία, εφόσον υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν, αρκεί να ειδοποιήσει έγκαιρα τον 
εργολάβο (προ 48ώρου). 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή  επίσης, µπορεί να αυξοµειώσει τις παραγόµενες 
µερίδες άρτου και αρτιδίων σε περίπτωση µεταστάθµευσης Μονάδας από και 
προς την 96 Α∆ΤΕ. 
 
 3. Σε περίπτωση µη δυνατότητας παρασκευής της συµφωνηθείσης 
ποσότητας άρτου λόγω σηµαντικής αύξησης της αρτοδοτούµενης δύναµης, ο 
εργοδότης κατά την κρίση του, είναι δυνατόν να αναθέσει την παρασκευή του 
άρτου σε άλλον ή άλλους αρτοποιούς. 
 
 4. Σε περίπτωση χορήγησης, ύστερα από εγκριτική ∆ιαταγή της 
προϊσταµένης αρχής, διπυρίτη στο προσωπικό των Μονάδων, ο εργολάβος δεν 
µπορεί να έχει καµιά απαίτηση για τη συγκεκριµένη ∆ιαταγή (ηµέρες διάθεσης 
διπυρίτη και ποσότητα που θα καταναλωθεί εις βάρος του άρτου – αρτιδίων που 
θα παρασκεύαζε αυτός). Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιεί τον  
προµηθευτή 48 ώρες πριν για την περίπτωση αυτή. 
 
 5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης 
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οποτεδήποτε, µετά από 15νθήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, εφόσον 
αυτή  κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (τιµή - 
ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προµηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση, για οφειλές του 
προµηθευτή στο ∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες τότε 
υφίσταται λόγος καταγγελίας - αιτία λύσης της σύµβασης, λόγω πληµµελούς 
εκτέλεσης αυτής. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία  
ακατάλληλα, για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή.  
 
  στ. Όταν ο ανεφοδιασµός σε άρτο µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 
άλλη στρατιωτική Μονάδα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
  ζ. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει µε δικά της µέσα την 
παραγωγή του άρτου και των αρτιδίων. 
 
  η. Όταν η ποιότητα του άρτου δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας. 
 
 6. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να 
ενηµερώσει σχετικά και πριν από 15 ηµέρες τον  προµηθευτή. 
 

Άρθρο 17ο  
Συνέχιση Σύµβασης από Τρίτους 

 
 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση, από τον προµηθευτή, των δικαιωµάτων και 
των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, σε 
τρίτους. Η παρασκευή του άρτου θα γίνεται µόνο από το αρτοποιείο του 
προµηθευτή που θα δηλωθεί ως διεύθυνση της επιχείρησής του. 
 
 2. Σε περίπτωση θανάτου του προµηθευτή και εφόσον αυτό είναι 
επιθυµητό από τη Στρατιωτική  Υπηρεσία, η εκτέλεση της σύµβασης συνεχίζεται 
από τους διαδόχους του, εφόσον αυτοί εξασκούν το επάγγελµα του αρτοποιού ή 
συνεχίζουν τη λειτουργία του αρτοποιείου. 
 
 3. Σε  περίπτωση εκποίησης του αρτοποιείου και εφόσον αυτό είναι 
επιθυµητό από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, η σύµβαση συνεχίζεται από τον νέο 
ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
ενηµερώσει τον νέο ιδιοκτήτη για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 
Αρχή.  
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 4. Σε καµιά περίπτωση δεν έχει δικαίωµα ο προµηθευτής να παραιτηθεί 
των υποχρεώσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση, εκπίπτεται η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης υπέρ ΜΤΣ. 
 

Άρθρο 18ο  
Εκπαίδευση Στρατιωτικού Προσωπικού 

 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να αποστέλει, κατά την κρίση της, 
στο αρτοποιείο του προµηθευτή, στρατιωτικό προσωπικό για εκπαίδευση στο 
επάγγελµα του αρτοποιού ή για συντήρηση εκπαιδευθέντων στο ΚΕΕΜ 
αρτοποιών. 
 
 2. Ο αριθµός, οι ώρες εκπαίδευσης και ο χρόνος παραµονής τους θα 
καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να διδάξει 
σ' αυτούς την τέχνη του αρτοποιού. 
 
 3. Με ευθύνη του 96 ΤΥΠΕΘ οι εκπαιδευόµενοι να εκτελούν εργασίες που 
κρίνονται χρήσιµες και όχι εργατών σε όφελος του εργολάβου. 

 
Άρθρο 19ο  

Πληρωµή - Κρατήσεις 
 
 1. Η πληρωµή του προµηθευτή να γίνεται µετά το τέλος κάθε µήνα για το 
σύνολο των µερίδων άρτου και αρτιδίων, οι οποίες παρήχθησαν, µε βάση τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, µε κατάθεση από το 96 ΚΤΕΘ του αντιστοίχου ποσού 
στον τραπεζικό λογαριασµό που ο ίδιος θα δηλώσει. 
 
  α. Πρωτόκολλο για τις µερίδες άρτου και αρτιδίων που 
παραλήφθηκαν από την 96 Α∆ΤΕ, κατά τη διάρκεια του µήνα που πέρασε, το 
οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το 96 ΤΥΠΕΘ µε βάση τα ηµερήσια 
δελτία παραγωγής. 
 
  β. Επίσηµο τιµολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη, θεωρηµένη όπως 
προβλέπεται, σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν υποχρεούται στην έκδοση 
τιµολογίου. 
 
  γ. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
  δ. Λοιπά δικαιολογητικά πληρωµής που θα ζητηθούν από την 
Υπηρεσία. 
  
 2. Απαγορεύεται η λήψη προκαταβολής ή προεξόφλησης του 
προµηθευτή. 
 
 3. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις 
προµήθειες του Στρατού Ξηράς ως, εξής : 
 
  α. Υπέρ ΜΤΣ        4,00% 
 

ΑΔΑ: ΩΤΖ96-8ΦΘ





Β-17 

  β. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ       0,06% 
   
  γ.  Υπέρ ΑΕΠΠ        0,06% 
 
  δ. Υπέρ Χαρτοσήµου       0,0836% 
 
  ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου              0,01672% 

ΣΥΝΟΛΟ                 4,22032% 
 

 4. Επίσης, οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε:  
 
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς, υλικά 
συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, τελάρα κλπ) και λοιπά έξοδα, όπως αυτά 
καθορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, µέχρι την 
οριστική παράδοση του άρτου - αρτιδίων στις αποθήκες της Μονάδας παραλαβής. 
 
  β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων 
κτλ. ∆ιευκρινίζεται ότι, αρτοποιοί που αρτοποιούν µε άλευρα του Στρατού έχουν 
την υποχρέωση να καταβάλουν την εισφορά υπέρ του ΤΕΑΑ, γεγονός που ο 
προµηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη για την προσφορά του στον διαγωνισµό. 
Η υπόψη εισφορά θα καταβάλλεται από τον αρτοποιό απ’ ευθείας στο ΤΕΑΑ. 
 
  γ. Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων (µικροβιολογικών, 
χηµικών, ιστολογικών) των δειγµάτων. 
 
  δ. Το ανάλογο χαρτόσηµο τιµολογίου που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύµφωνα µε όσα έχουν κανονιστεί. 
 
 5. Για την εφαρµογή του άρθρου 55 του Ν.2238/94 (τέως άρθρο 4 του 
Ν.2198/94) που αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, θα ενεργούνται 
επί των τιµολογίων του προµηθευτού µε µέριµνα του 96 ΤΥΠΕΘ τα παρακάτω :  
 
  α. Κατά την προµήθεια αγαθών, τα αρµόδια για την πληρωµή 
όργανα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, υποχρεούνται όταν καταβάλλουν την αξία 
των τιµολογίων, να παρακρατούν το ποσοστό 8% που ορίζει ο Ν.2238/94 (φόρος 
εισοδήµατος). 
 
   β. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ της αξίας της 
παροχής υπηρεσίας , δηλαδή επί του ποσού που αποµένει µετά την αφαίρεση του 
ΦΠΑ και των ενεργούµενων κρατήσεων (8% επί του καθαρού ποσού του 
τιµολογίου). 
 

Άρθρο 20ο   
∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 

 
1. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων. 

 
2. Την ορισθείσα ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, σε δηµόσια 

συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει κατά σειρά 
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λήψης τους φακέλους των συµµετεχόντων. Οι προσφορές ανοίγονται µε την εξής 
σειρά: 

 
α. Έλεγχος δικαιολογητικών 

 
β. Έλεγχος τεχνικής προσφοράς. 

 
γ. Έλεγχος οικονοµικής προσφοράς.   

 
 3. Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς και εφόσον είναι πλήρη αποσφραγίζει την οικονοµική προσφορά και 
την καταχωρίζει στο πρακτικό. (Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 96 
Α∆ΤΕ για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες). Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά δεν 
αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον συµµετέχοντα. Για τυχόν πρόωρα και εκ 
παραδροµής αποσφραγισθείσες προσφορές συντάσσεται, από την επιτροπή, 
ειδικό αιτιολογηµένο πρακτικό και εκφωνούνται πρώτες. 
 
 4. Προσφορά που δεν πληροί τους όρους του διαγωνισµού και δε 
συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής απορρίπτεται. Οι προσφορές και τα 
έγγραφα συµµετοχής µονογράφονται από την επιτροπή, τα δε πιστοποιητικά, 
µετά τον  έλεγχό τους από την 96 Α∆ΤΕ/4οΕΓ, είναι δυνατό να επιστραφούν στους 
δικαιούχους. 
 
 5. Η επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες µειοδότες τις τιµές και τους 
όρους όλων των συµµετεχόντων και κρίνει την εγκυρότητα ή όχι προσφοράς, 
ανάλογα  µε τη σπουδαιότητα των τυχόν ανωµαλιών, αναγράφοντας τη γνώµη της 
στο σχετικό πρακτικό. 
 
 6. Οι προσφορές που περιέχουν, κατά τη γνώµη της επιτροπής, 
επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους των συµφωνιών, θεωρούνται 
σύµφωνες προς αυτούς. 
 
 7. Η επιτροπή να λάβει υπόψη της, εάν απαιτηθεί, και τον εξής 
µαθηµατικό τύπο: 
 
  85 %  Χ (ΤΙΜΗ ΑΡΤΟΥ)   +  15 %  Χ  (ΤΙΜΗ ΑΡΤΙ∆ΙΟΥ) =  ΤΙΜΗ 
   

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προµηθευτής µε την µικρότερη ΤΙΜΗ, 
όπως προκύπτει από τον παραπάνω τύπο. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών του 
προµηθευτή θα γίνεται µε βάση την ΤΙΜΗ ΑΡΤΟΥ και την ΤΙΜΗ ΑΡΤΙ∆ΙΟΥ . 
 
 8. Όταν οι προσφορές είναι ισότιµες, δηλαδή όταν προσφέρεται η ίδια τιµή 
για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδος, τότε ο 
µειοδότης θα προκύψει κατόπιν διαπραγµάτευσης µεταξύ των ισοτιµούντων στο 
συγκεκριµένο µόνο είδος, Οι προσφορές καταγράφονται πάνω στο ίδιο πρακτικό 
και αµέσως µόλις καταχωρισθούν όλες οι έγγραφες προσφορές. Εάν και πάλι δεν 
ευοδωθεί, τότε θα γίνει δηµόσια κλήρωση, µεταξύ των ισοτιµούντων.   
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9. Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαβιβάζει αρµοδίως την εισήγησή της µε το 
Πρακτικό της και συνηµµένα τα δικαιολογητικά. 

 
10. Η κατακύρωση, ως επιβεβαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, 

δεσµεύει τον µειοδότη για υπογραφή της σύµβασης εντός προκαθορισµένης από 
την κείµενη νοµοθεσία προθεσµίας, µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτοµερώς στους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους της παρούσης διαδικασίας.  

 
11. Ο ∆κτης της 96 Α∆ΤΕ εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί τον 

µειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

Άρθρο 21ο  
Συµπεριφορά 

 
 Η διενεργούσα τον κάθε διαγωνισµό επιτροπή τηρεί το δικαίωµα πρότασης 
στην 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ αποκλεισµού οποιουδήποτε των διαγωνιζοµένων, ο οποίος 
µε τη συµπεριφορά του στη διάρκεια του διαγωνισµού παρεκτρέπεται, 
προσβάλλει ή συκοφαντεί τη Στρατιωτική Υπηρεσία ή το κύρος των λοιπών 
διαγωνιζοµένων.  Επίσης, η 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ διατηρεί το δικαίωµα καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης να διακόψει τη σύµβαση µε προµηθευτή, ο οποίος µε τη 
συµπεριφορά του παρεκτρέπεται, προσβάλλει ή συκοφαντεί τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία ή το κύρος των Αξκών – Οπλιτών. 
 

Άρθρο 22ο  

Λοιποί Όροι 
 
 1. Όλες οι ανακοινώσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους 
ενδιαφερόµενους προµηθευτές γίνονται εγγράφως. 
 
 2. Σε περίπτωση απουσίας τους, οι ανακοινώσεις θυροκολλούνται στο 
αρτοποιείο, οπότε και θεωρούνται ότι επιδόθηκαν κανονικά και νόµιµα. 
 
 3. Η διάθεση των τευχών των Γενικών και Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού 
θα γίνει από την 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ και το αντίτιµο έχει ορισθεί στα είκοσι (20) ευρώ 
για κάθε τεύχος. 

 
4.   Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 

δηµοσίων συµβάσεων. 
 

 Σχης (ΠΖ) ∆ηµοσθένης Αντωνάτος 
Ακριβές Αντίγραφο               Υποδιοικητής 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
 «1»  Υπόδειγµα  Έγγραφης Οικονοµικής Προσφοράς ∆ιαγωνισµού Αρτοποίησης 
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 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 07 Mαϊ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 Ο υπογεγραµµένος ............................ (Ονοµατεπώνυµο) του ...................... 
(Όνοµα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθµός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνοµα 
Εταιρείας) σας γνωρίζω ότι προσφέρω κατά είδος τις τιµές που αναγράφονται 
δίπλα στο κάθε ένα είδος όπως παρακάτω: 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΒΑΡΟΣ 
(Σε γραµµάρια) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
1. Άρτος 500   
2. Αρτίδια 100   

 
                                                            Χίος, ............................ 

 -Ο- 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 
 

Υπογραφή και  
τίθεται σφραγίδα της εταιρείας 

 

 Σχης(ΠΖ) Βασίλειος Βασιλόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο               Επιτελάρχης 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΙ∆ΙΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 
 
 

 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.  05 /2018  

για την Παραγωγή και Προµήθεια  
Άρτου και Αρτιδίων σε Ιδιωτικό Αρτοποιείο 

 
 
 

Ιούνιος 2018 
 
 

 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
 07 Μαϊ 18   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ   
Φ. 600.163/34/41144/Σ.1783  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5 /2018 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΙ∆ΙΩΝ  

ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 
 
 1. Στη Χίο σήµερα την ………………….. ηµέρα …………………στο 
γραφείο του ∆ντου του 4ου ΕΓ της 96 Α∆ΤΕ, οι υπογεγραµµένοι αφενός µεν ο 
………………………………………..∆ντής 4ου ΕΓ/96 Α∆ΤΕ εκπροσωπών µε την 
ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου ο 
…………………………………………κάτοικος……………………οδός…………..……
…………..τηλ………………. εκπροσωπών την ………………………συµφώνησαν 
και συναποδέχτηκαν τα περιεχόµενα στα επόµενα άρθρα αυτής της σύµβασης. 
 
 2. ∆υνάµει της Φ. …………………………………………… κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισµός για την παραγωγή και προµήθεια άρτου και αρτιδίων βάσει της 
παρούσας αρτοδοτούµενης δύναµης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 αυτής της 
σύµβασης για λογαριασµό των Μονάδων ΠΕ/96 Α∆ΤΕ στην 
…………………………… 
  
 3. Κατόπιν αυτού, ο ……………………………∆ντής του 4ου ΕΓ/96 Α∆ΤΕ  
µε την παραπάνω ιδιότητά του ονοµαζόµενος στο εξής «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αναθέτει 
στην ………………………………..που θα ονοµάζεται στο εξής 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την παραγωγή άρτου 500 γρ. και αρτιδίων 100 γρ. για 
λογαριασµό των Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων στην ΠΕ/96 Α∆ΤΕ, που την 
αναλαµβάνει µε τους παρακάτω όρους συµφωνιών. 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο – ∆ιάρκεια Σύµβασης 

 
 1. Αντικείµενο αυτής της σύµβασης είναι η παραγωγή άρτου 500 γρ. σε 
σχήµα φραντζόλας στην τιµή των …………… ευρώ και αρτιδίων 100 γρ. σε σχήµα 
στρογγυλού ή επίµηκες στην τιµή των ………….. ευρώ, άνευ Φ.Π.Α. 
 
 2. Η διάρκεια της σύµβασης (εργολαβίας)  ορίζεται σε ένα έτος, δηλ. από 
05 Ιουν 18 έως 05 Ιουν 19 µε δυνατότητα παράτασης για άλλα 2 εξάµηνα, κατόπιν 
συµφωνίας των δύο µερών, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 
 

Άρθρο 2ο 
Τεχνικοί Όροι 

 
 1. Ο παρασκευαζόµενος άρτος και τα αρτίδια πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας, δηλαδή να παρουσιάζουν αµέσως µετά την αποκλιβάνευσή τους τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά, τόσο για τον άρτο όσο και  τα αρτίδια.  
 
  α. Το σχήµα του άρτου να είναι επίµηκες (φραντζόλα), του δε 
αρτιδίου επίµηκες ή στρογγυλό και να είναι η µεν πάνω επιφάνεια οµοιόµορφη και 
κυρτή, η δε κάτω οριζόντια ή να έχει το σχήµα της φόρµας. 
 
  β. Να είναι καλά ψηµένα, µε χρώµα κιτρινοκαφέ σε όλη την επιφάνειά 
τους, σύµφωνα µε το χρησιµοποιούµενο αλεύρι (Τ. 70%). 
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  γ. Να έχουν ψίχα οµοειδούς σύστασης καλά ζυµωµένη µε 
οµοιόµορφη λευκότητα. 
 
  δ. Η επάνω επιφάνεια (κόρα) να έχει πάχος κατά µέγιστο τέσσερα 
χιλιοστά για τον άρτο και δύο για τα αρτίδια, να είναι προσκολληµένη στην ψίχα, 
να αποσπάται εύκολα µε το χέρι και να µην παρουσιάζει φουσκώµατα και σχισµές. 
 
  ε. Η κάτω κόρα να έχει χρώµα βαθύ κίτρινο, καλό σχήµα, πάχος 
όπως προαναφέρθηκε, να µη παρουσιάζει κενά µε την ψίχα, αλλά να είναι 
συνέχεια αυτής. 
 
  στ.  Η οσµή να είναι ευχάριστη, η γεύση γλυκιά και η όψη τους να κινεί 
την όρεξη του οπλίτη καταναλωτή. 
 
  ζ. Ο καλοψηµένος άρτος και το αρτίδιο πρέπει να παρουσιάζουν τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά, τα οποία διαπιστώνονται µισή ώρα µετά την 
αποκλιβάνευσή τους: 
 
   (1) Όταν κτυπάµε µε τα δάκτυλα του χεριού στην κάτω επιφάνεια 
(πάτος) να αποδίδουν ήχο υπόκωφο. 
 
   (2) Κατά την επιθεώρηση, ολόκληρης της επιφάνειάς τους, να 
έχουν χρώµα κιτρινοκαφέ, γεύση ευχάριστη και οσµή όχι βαριά και υπόξινη. 
 
   (3) Με ελαφρά πίεση ολόκληρου του άρτου ή αρτιδίου από 
πάνω προς τα κάτω, πρέπει να συστέλεται εύκολα και να επανέρχεται στην αρχική 
του κατάσταση, αµέσως µόλις σταµατήσει η πίεση. 
 
   (4) Με το κόψιµο του άρτου σε δύο κοµµάτια και πιέζοντάς τον 
όπως  προηγουµένως, από  πάνω προς τα κάτω, θα πρέπει να παρουσιάζει την 
ίδια ελαστικότητα συστολής και επαναφοράς. 
 
   (5) Η ψίχα, µετά το κόψιµο όπως προηγουµένως, θα πρέπει να 
είναι σπογγώδης µε οµοιόµορφο κυψέλωµα από µικρές και οµοιόµορφες τρύπες. 
Όταν πιέσουµε την ψίχα ελαφρά πρέπει να παρατηρήσουµε την ίδια ελαστικότητα. 
Επιπλέον, κατά την πίεση, πρέπει να αισθανόµαστε στα δάκτυλα αφή στεγνή και 
όχι υγρή και να µην προσκολλάται στα δάκτυλα (η ψίχα). 
 
 2. Για την παρασκευή του άρτου και των αρτιδίων να εφαρµόζεται η 
µέθοδος της ταχείας αρτοποίησης. 
 
 3. Τα αρτοποιητικά υλικά, τα οποία θα χρησιµοποιεί ο προµηθευτής για 
100 κιλά αρτοποιηµένου αλεύρου θα είναι:  
 
  α. Πεπιεσµένη ζύµη αρτοποιίας (µαγιά), 1250 γραµµάρια ή ξερή ζύµη 
αρτοποιίας, 400 γραµµάρια. 
 
  β. Αλάτι, 1500 γραµµάρια. 
 
  γ. Ελαιόλαδο επάλειψης λαµαρινών, µε οξύτητα µέχρι έξι (6) 
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βαθµών, 120 γραµµάρια. 
 
  δ. Ξύδι από 1ης Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για την 
απολύµανση των αρτοποιητικών σκευών, 40 γραµµάρια. 
 
  ε. Χηµικό καθαρό οξύ, περιεκτικότητας 99-100% και πυκνότητας 
1,048 µέχρι 1,051, από 1ης Μαΐου µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, 500 γρ.  Σε  
περίπτωση έλλειψης οξικού οξέως χρησιµοποιείται καθαρό ξύδι περιεκτικότητας 
3,5%  σε οξικό οξύ και σε ποσότητα τριών (3) κιλών. 
 
  στ. Ανάλογη ποσότητα καύσιµης ύλης, εντός δεξαµενής ευρισκόµενης 
εκτός του χώρου παρασκευής του άρτου. 
 
  ζ. Ειδικά για τα αρτίδια, εκτός από τα παραπάνω, στα 100 κιλά 
αλεύρου θα χρησιµοποιείται επιπλέον και 1 κιλό βούτυρο άριστης ποιότητας, 1 
κιλό ζάχαρη και 1 κιλό επιτρεπόµενου βελτιωτικού. 
 
 4. Από τον αγοραστή θα παραδίδεται στον προµηθευτή µόνο το 
προβλεπόµενο άλευρο, ενώ τα παραπάνω αναφερόµενα υλικά αρτοποίησης θα 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 5. Για κάθε παρασκευαζόµενη µερίδα άρτου 500 γραµµάρια από τον 
προµηθευτή, να παραδίδονται από τον αγοραστή 385 γραµµάρια αλεύρι τύπου 
70%, για κάθε δε αρτίδιο 100 γραµµαρίων να παραδίδονται 84 γραµ. αλεύρι του 
ιδίου τύπου, οπότε η απόδοση θα πρέπει να είναι 130% και 120% αντίστοιχα, το 
δε βάρος του άρτου και του αρτιδίου να είναι το προαναφερόµενο (500 και 100 
γραµµάρια αντίστοιχα), µετά παρέλευση 12ώρου από την αποκλιβάνευσή τους. 
 
 6. Το άλευρο προ της χρησιµοποίησής του πρέπει να κοσκινίζεται. 
Απαγορεύεται η χρήση αλεύρου διαφόρου από αυτό που χορηγεί η Στρατιωτική 
Υπηρεσία, καθώς και η χρήση βελτιωτικού για την παρασκευή του άρτου 500 γρ. 
Η αρτοµάζα να κυλινδρίζεται υποχρεωτικά και να τοποθετείται σε λαµαρίνες, οι 
οποίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής (λαµαρίνες οξειδωµένες, 
τρύπιες ή ακάθαρτες αποκλείονται). Υπόψη των προµηθευτών ότι, η τοποθέτηση 
αρτοµάζας από το ζυγιστήριο – κοπτήριο κατευθείαν στις λαµαρίνες, χωρίς να 
κυλινδρίζεται κατά τεµάχιο σε κωνικό κύλινδρο, απαγορεύεται. 
 
 7. Η απόδοση του αλεύρου ελέγχεται καθηµερινά από τον προµηθευτή, µε 
σύγκριση της συνολικής ποσότητας του άρτου που αρτοποιήθηκε και της 
συνολικής ποσότητας του αλεύρου που χρησιµοποιήθηκε. 
 
 8. Ο παραγόµενος άρτος να εναποθηκεύεται, καταρχήν, µέσα στο 
αρτοποιείο του προµηθευτή, σε ξύλινους φοριαµούς αεριζόµενους και 
προστατευόµενους από πλέγµα (σήτα). Οι σειρές του άρτου που θα 
εναποθηκεύεται, δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 2 φραντζόλες και θα πρέπει να 
εναποθηκεύονται σταυρωτά, ώστε να µη συνθλίβονται. Όταν ο άρτος και τα 
αρτίδια πάρουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και µετά από πάροδο 3-4 
ωρών, µεταφέρεται και παραδίδεται στο σηµείο που έχει καθορισθεί. 
 
 9. Η 96 Α∆ΤΕ µπορεί να παρακολουθεί κατά την κρίση της τις εργασίες 
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αρτοποίησης, στο αρτοποιείο του προµηθευτή σε όλα τα στάδια τους. Επίσης, 
µπορεί να προβαίνει σε δειγµατοληψία για εργαστηριακό ή µακροσκοπικό έλεγχο, 
σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου 
του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Η αξία των 
δειγµάτων βαρύνει τον εργολάβο.  
 

Άρθρο 3Ο 
Υγιεινή Κατάσταση Αρτοποιείου 

 
 1. Το αρτοποιείο και οι λοιποί εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, πρέπει να 
πληρούν τους όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
αρµοδίων υπηρεσιών.  
  
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται στην πιστή τήρηση του συνόλου των 
αγορανοµικών και για την ασφάλεια τροφίµων διατάξεων της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νοµοθεσίας και ιδιαίτερα του ΚΤΠ και του  ΕΚ 852/2004. 
 
 3. Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του άρτου  
θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  
 
. 4. Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να αποµονώνεται καλά από τον 
εξωτερικό χώρο (να κλείνουν καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, να µην υπάρχουν 
σπασµένα τζάµια κλπ). ∆εν πρέπει να υπάρχουν πηγές µόλυνσης στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων (ακάλυπτα σκουπίδια, λιµνάζοντα νερά, 
καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις κλπ).   
 

5. Να υπάρχει επαρκής αερισµός των εγκαταστάσεων,  στα δε παράθυρα, 
στις πόρτες και στους φοριαµούς να υπάρχει δικτυωτό (σήτα), σε καλή κατάσταση, 
που να προφυλάσσει τα προϊόντα από τα έντοµα. 
 
 6.  Να µην υπάρχουν στο εργαστήριο αποθηκευµένες επικίνδυνες ή 
δύσοσµες ουσίες. Απαγορεύεται η εναποθήκευση στο αρτοποιείο του εργολάβου 
δύσοσµων ή επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία ουσιών και η ύπαρξη τρωκτικών, 
µυγών και άλλων εντόµων στο αρτοποιείο. Απαγορεύεται επίσης η ύπαρξη 
συσκευασιών καυσίµων εντός του χώρου παρασκευής του άρτου (γεµάτες ή 
άδειες). 
  
 7.  Να υπάρχουν αυστηρά µέτρα καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών. 
 
 8.  Να γίνεται συχνός καθαρισµός - απολύµανση δαπέδων, τοίχων κλπ. 
 
 9. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής πρέπει να 
λειτουργούν άριστα. Το νερό να είναι επαρκές, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της 
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892/Β΄11-7-2001 και εγκεκριµένο από το Γ.Χ.Κ. Η 
σχετική εξέταση του Γ.Χ.Κ. θα είναι αναρτηµένη σε πινακίδα µέσα στο εργαστήριο.  

 
 10. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδοµή για το πλύσιµο 
και το στέγνωµα των σκευών. 
 
 11. Τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, υλικά, σκεύη, έπιπλα, φοριαµοί, 
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φόρµες για τις µερίδες ψωµιού κλπ, πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα, καθαρά, σε 
καλή κατάσταση και να συντηρούνται - καθαρίζονται – απολυµαίνονται, όπως 
προβλέπεται. Τα µηχανήµατα πρέπει να έχουν όργανα ελέγχου της καλής 
λειτουργίας τους. 
 
 12. Τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µεταφορά και 
αποθήκευση θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών. 
 
 13. Οι αρτεργάτες πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί και απόλυτα υγιείς, 
υποβαλλόµενοι στις προβλεπόµενες υγειονοµικές εξετάσεις. Τα αποτελέσµατα 
των εξετάσεων να είναι αναρτηµένα σε πινακίδα µέσα στο αρτοποιείο. Να φέρουν 
άπαντες στολή αποτελούµενη από άσπρη ποδιά, ειδικό κάλυµµα για το κεφάλι και 
γάντια για τα χέρια. 
 
 14.  Οι εργαζόµενοι στο εργαστήριο πρέπει  να  φέρουν λευκές µπλούζες, 
κάλυµµα κεφαλής και να είναι πάντα καθαροί  και  απόλυτα υγιείς, να έχουν 
βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα  και  να υποβάλονται στις προβλεπόµενες 
υγειονοµικές εξετάσεις. 
  

15. Γενικά τα εργαστήρια - βιοτεχνίες πρέπει να είναι καθαρά και 
ευκατάστατα και να λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 
 16. Ο εργοδότης µπορεί κατά την κρίση του, να ενεργεί, τακτικούς και 
έκτακτους, υγειονοµικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης των όρων υγιεινής 
του αρτοποιείου και παρασκευής του άρτου. 
 

Άρθρο 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 προµηθευτή, 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 τον σκοπό αυτό, τα οποία θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και θα εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
 2. Χρόνος και συχνότητα ελέγχου: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης κατά την 
κρίση των Μονάδων. 
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  β. Εκτάκτως και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση 
των υγειονοµικών οργάνων, στην έδρα της Μονάδας ή στα εργαστήρια του 
προµηθευτή. 
 
  γ. Ο έλεγχος εφαρµόζεται κατά την στιγµή της παράδοσης των 
προϊόντων στη Μονάδα, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου 
του. 
 
  δ. Ο προµηθευτής, προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγµατολη-
ψίας, στο οποίο αναγράφεται το όνοµά του ολογράφως, καθώς και η ιδιότητά του 
όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και µόνο αυτό) δηλώνεται 
ενυπογράφως από τον νόµιµο αντιπρόσωπο, η επιθυµία ή όχι της επιχείρησης για 
κατ’ έφεση εξέταση, προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα και ικανός αριθµός 
αντιδειγµάτων. 
 
  ε. Η παραλήπτρια Μονάδα δύναται να διενεργεί δειγµατοληψίες και 
εν απουσία του προµηθευτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση 
είναι ότι η δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή επιτροπή, ένα µέλος της οποίας είναι 
ο κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδας. 
 
  στ. 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: 

 
3.  Μακροσκοπικός- Οργανοληπτικός έλεγχος 
 

  Οι διαπιστούµενες µακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωµα της 
απόρριψης και µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά 
παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά, αναφέρονται η κατεστραµµένη 
συσκευασία, περιεχόµενο υπό σύνθλιψη, ανώµαλες οσµές και γεύσεις, απουσία 
επισηµάνσεων στοιχείων προµηθευτή, ηµεροµηνία παραγωγής ή λήξης κλπ.), 
καθώς επίσης και αντικανονικές συνθήκες µεταφοράς. 
 

4.  Εργαστηριακός έλεγχος 
 

∆ιενεργείται µε σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της 
τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα, τα οποία, µακρο-
σκοπικά τουλάχιστον, εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους 
στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια ( ΚΒΙΕΣ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΕΝΟΚ, 
ΑΚΥ). 
 
 5. Λοιποί έλεγχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης: 
 
  α. Ο προµηθευτής θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στον άρτο 
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού 
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προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
  
  β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα του ελέγχου όλων των 
εγκαταστάσεων και µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε οποιοδήποτε χρόνο. 
Εάν κριθεί αναγκαίο, µπορεί να παραστεί επιτροπή Αξιωµατικών, κατά την 
παρασκευή των ειδών, στο εργαστήριο του προµηθευτή. ∆ικαίωµα εφαρµογής των 
ελέγχων έχουν ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των Μονάδων, τα 
υπεύθυνα όργανα των Μονάδων, καθώς και τριµελείς επιτροπές παραλαβής που 
ορίζονται για τον σκοπό αυτό από την 96 Α∆ΤΕ ή τις Μονάδες. 
 
  γ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των χώρων 
παρασκευής (υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των χώρων και των 
εγκαταστάσεων και στη συµµόρφωση του προµηθευτή µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 6. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει και το κόστος των εξετάσεων / 
χηµικών αναλύσεων. 
 

7. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 8. Εάν µετά από εργαστηριακό έλεγχο στο Στρατιωτικό Κτηνιατρικό 
Εργαστήριο (µικροβιολογικές εξετάσεις) ανευρεθούν στα προϊόντα παθογόνοι 
µικροοργανισµοί, όπως σαλµονέλες, σταφυλόκοκκοι, κολοβακτηριδιόµορφα κλπ, 
θα διακόπτεται άµεσα η προµήθεια από τον µειοδότη µε τις συνέπειες του Άρθρου 
11. 

 
Άρθρο 5ο  

Παράδοση – Παραλαβή Αλεύρων 
  
 1. Τα άλευρα να µεταφέρονται µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή από 
την έδρα του 96 ΤΥΠΕΘ/ΛΕΜ µέχρι το αρτοποιείο του προµηθευτή. Τα άλευρα θα 
φορτώνονται µε προσωπικό του αγοραστή και θα εκφορτώνονται µε προσωπικό 
του προµηθευτή. Η ποσότητα των αλεύρων που θα παραδίδεται κάθε φορά να 
καλύπτει τις ανάγκες αρτοποίησης το πολύ 10 ηµερών. 
 
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή να 
αναπληρώνεται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, τόσο κατά την 
παραλαβή των αλεύρων, όσο και κατά την παράδοση του άρτου στον εργοδότη. 
 
 3. Τα προς αρτοποίηση άλευρα να εναποθηκεύονται σε ξεχωριστή 
αποθήκη του αρτοποιείου µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή. Η αποθήκη να 
παρέχει σωστές συνθήκες εναποθήκευσης των αλεύρων και να τηρούνται δύο (2) 
κλειδιά, ένα (1) του εργοδότη και ένα (1) του εργολάβου. 
 
 4. Κάθε έλλειψη ή βλάβη ή αλλοίωση ή µόλυνση των εναποθηκευµένων 
αλεύρων, συνεπαγόµενη την αχρήστευση ή ακαταλληλότητα των αλεύρων µερική 
ή ολική, βαρύνει τον εργολάβο, εφόσον δεν προέρχεται από ανωτέρα βία. 
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 5. Καµία προσφυγή, αξίωση ή δικαιολογία δεν είναι δεκτή σχετικά µε το 
βάρος και την ποιότητα του εντός των σάκων αλεύρων της Υπηρεσίας, καθόσον 
σε ό,τι αφορά το βάρος έχουν ζυγιστεί από επιτροπή παραλαβής, για δε την 
ποιότητα έχουν εκτελεσθεί από τον προµηθευτή, χηµικές και µηχανικές δοκιµασίες 
από αρµόδια κρατικά όργανα. 
 

Άρθρο  6Ο 
Παράδοση – Παραλαβή Άρτου 

 
 1. Η παράδοση του άρτου και αρτιδίων θα γίνεται µε µέριµνα του 
προµηθευτή µε δικά του µέσα (οχήµατα) σε όλες τις Μονάδες – Ανεξ. Υποµονάδες 
της ΧΙΟΥ (ΠΕ/96 Α∆ΤΕ) το αργότερο µέχρι τις 10:30 π.µ., όπως παρακάτω: 
 
  α. Περιοχή Αρµολίων (96 ΤΥΠΕΘ–96 ΤΜΧΕΘ–96 ΛΑΤΕΘ) θα 
παραδίδεται στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του Στρατοπέδου 
«ΓΙΑΚΟΥΜΗ» (την παρούσα περίοδο 96 ΤΜΧΕΘ). 
 
  β. Περιοχή Καρδαµύλων (643 ΤΕ) θα παραδίδεται στην έδρα του 643 
ΤΕ (Στρατόπεδο «ΧΑΛΚΙΑ»). 
 
  γ. Περιοχή Λαγκάδας (3ο ΕΤΕΘ) θα παραδίδεται στην έδρα του 3ου 
ΕΤΕΘ (Στρατόπεδο «ΚΑΤΟΥΝΤΑ»). 
 
  δ. Περιοχή Χαλκειός: 
 
   (1) Στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του 
Στρατοπέδου «ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ» (96 ΤΕ και 96 ΜΕΘ) (την παρούσα περίοδο 96 
ΜΕΘ). 
 
   (2) Στην έδρα του 147 ΤΕ (Στρατόπεδο «ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ») για το 
147 ΤΕ.  
 
   (3) Στην έδρα της 96 ΕΑΡΜΕΘ (Στρατόπεδο «ΠΙΠΙ∆Η») για την 
96 ΕΑΡΜΕΘ. 
 
  ε. Περιοχή Σπηλάδια (228 – 297 Μ/Κ ΤΕ – ΤΕΒ – ΤΕΧ) θα 
παραδίδονται στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του Στρατοπέδου 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» (την παρούσα περίοδο 228 Μ/Κ ΤΕ). 
 
  στ. Φρουρά ΧΙΟΥ (96 Λ∆ΒΕΘ-96 ΤΥΕΘ-ΛΣ/96 Α∆ΤΕ), θα 
παραδίδονται στην εκάστοτε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας του Στρατοπέδου 
«ΓΚΙΑΛΑ» (την παρούσα περίοδο 96 Λ∆ΒΕΘ). 
 
 2. Ο αγοραστής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί καθηµερινά τον 
προµηθευτή, για το σύνολο των µερίδων οι οποίες θα πρέπει να παραχθούν για 
την επόµενη ηµέρα, µε βάση τις αντίστοιχες αιτήσεις των Μονάδων της 
Ταξιαρχίας. 
 
 3. Η συνολική απαιτούµενη ποσότητα θα αναφέρεται σε µερίδες άρτου και 
αρτιδίων. π.χ. Εφόσον µια Μονάδα χρειάζεται 250 κιλά άρτου, το ανεφοδιαστικό 
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όργανο θα παραγγέλλει στον προµηθευτή: 
 
  α. Φραντζόλες των 500 γρ. τεµάχια 400 (200 κιλά). 
 
  β. Αρτίδια των 100 γρ. τεµάχια 500 (50 κιλά). 
 
 4. Η µεταφορά του άρτου-αρτιδίων, να γίνεται µε κατάλληλα 
διασκευασµένο µεταφορικό µέσο του προµηθευτή (µέσα σε ξύλινα ή άλλα 
εγκεκριµένα κιβώτια µεταφοράς άρτου), το οποίο θα πληροί τους όρους υγιεινής, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία (Ν. 3526/2007 –ΦΕΚ 
24/Τεύχος Α΄/9 Φεβ 2007). Κάθε κιβώτιο θα σκεπάζεται κατά τη µεταφορά για την 
αποφυγή εισόδου σ΄ αυτό ξένων σωµάτων. 
  
 5. Η παραλαβή του άρτου-αρτιδίων και η υπογραφή των προβλεποµένων 
δικαιολογητικών, να γίνεται ύστερα από ζύγιση όλης της ποσότητας, παρουσία 
αντιπροσώπων των δύο συµβαλλόµενων µερών, σε πλάστιγγα που θα έχει 
ελεγχθεί για την ακρίβειά της από την αρµόδια αγορανοµική αρχή και θα είναι 
εγκατεστηµένη  στις έδρες των φρουρών των Στρατοπέδων. Ο προµηθευτής, εάν 
το κρίνει σκόπιµο, έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει δική του ζυγαριά.  
 
 6. Η ζύγιση και παραλαβή του άρτου-αρτιδίων να πραγµατοποιείται 
τέσσερις (4) έως επτά (7) ώρες µετά την αποκλιβάνευσή τους. Η ζύγιση αυτή θα 
είναι η οριστική µεταξύ προµηθευτή και αγοραστή. 
  
 7. Σε περίπτωση ελλειµµατικής ποσότητας άρτου, η διαφορά συµπληρώ-
νεται µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. 
 
 8. Μετά το πέρας κάθε ηµερήσιας χορήγησης, απαγορεύεται η ύπαρξη 
αποθεµάτων άρτου για χορήγηση την εποµένη. 
 
 9. Πέρας ζύγισης και παράδοσης του άρτου και των αρτιδίων ορίζεται η 
09:45 ώρα καθηµερινά. Κατά το Σάββατο και τις αργίες που θα παρασκευάζεται 
άρτος 2 ηµερών, πέρας παράδοσης άρτου ορίζεται η 12:00 ώρα του Σαββάτου ή 
της προηγούµενης αντίστοιχης αργίας. 
 
 10. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής δε θα παρασκευάσει 
έγκαιρα για οποιοδήποτε λόγο το σύνολο των µερίδων άρτου και αρτιδίων, για το 
οποίο ειδοποιήθηκε, τότε οι ελλείπουσες ποσότητες αγοράζονται από το ελεύθερο 
εµπόριο, η δε αξία τους βαρύνει τον προµηθευτή. Το ποσόν κρατείται από το 
χρηµατικό ποσό, το οποίο δικαιούται να εισπράξει ο προµηθευτής (εξαιρείται η 
εγγυοδοσία). Παράλληλα η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να επιβάλει στον 
προµηθευτή τις προβλεπόµενες, από τους γενικούς όρους, κυρώσεις.  
 
 11. Ο παραδιδόµενος άρτος πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες µέχρι 2 
ηµερών. Σε περίπτωση που οι αργίες είναι περισσότερες από 2, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να αρτοποιήσει και σε µη εργάσιµες ηµέρες, που θα καθορίζονται 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Άρθρο 7Ο 
Αντικατάσταση Αλεύρου - Άρτου 

 
 1. Αλεύρι που αλλοιώθηκε ή µολύνθηκε ή υπέστη άλλη βλάβη, µέσα στην 
αποθήκη του προµηθευτή από υπαιτιότητα του, αντικαθίσταται µε αλεύρι της 
αυτής ποιότητας µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή. 
 
 2. Άρτος που παρασκευάστηκε και δεν έχει τα προβλεπόµενα από τους 
ειδικούς όρους χαρακτηριστικά του καλοψηµένου άρτου και κρίθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή ακατάλληλος, αντικαθίσταται µε άλλον κατάλληλο µε µέριµνα 
και δαπάνη του προµηθευτή και πάντοτε µέσα στα χρονικά περιθώρια του 
παρόντος. Στην υπόψη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να 
επιβάλει στον προµηθευτή τις προβλεπόµενες, από τους γενικούς όρους, 
κυρώσεις. 
 

Άρθρο 8Ο 
Αρτεργατικό Προσωπικό 

  
 1. Η παραγωγή του άρτου, σε όλα τα στάδια αρτοποίησης να γίνεται από 
έµπειρο αρτεργατικό προσωπικό.  Η εξεύρεση του προσωπικού αποτελεί ευθύνη 
του προµηθευτή. 
 
 2. Οι κάθε φύσεως αποζηµιώσεις και απαιτήσεις των αρτεργατών 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 3. Οι χρησιµοποιούµενοι αρτεργάτες πρέπει να είναι εξειδικευµένοι. 
 
 4. Σε περίπτωση απεργίας των αρτεργατών µε υπαιτιότητα του 
προµηθευτή, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να βρει άλλο προσωπικό για την 
παραγωγή του άρτου και των αρτιδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρµόζεται η 
παράγραφος 10 του άρθρου 6 του παρόντος. 
 

Άρθρο 9Ο 
Υπογραφή ∆ικαιολογητικών 

 
 1. Για την παραλαβή του αλεύρου ο προµηθευτής υπογράφει αίτηση 
δικαιολογητικό χρεωπίστωσης (ΕΦΕ∆ 700), η οποία του προσκοµίζεται από τον 
αντιπρόσωπο της 96 Α∆ΤΕ (96 ΤΥΠΕΘ/ΛΕΜ), που χορηγεί και τα άλευρα. Ένα 
αντίτυπο παραδίδεται στον προµηθευτή και αποτελεί χρεωστικό στοιχείο για την 
παραληφθείσα ποσότητα αλεύρου. 
 
 2. Καθηµερινά και µετά το πέρας της αρτοποίησης ο προµηθευτής 
συντάσσει και υπογράφει το δελτίο παραγωγής άρτου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
χορηγεί έντυπα (δελτία) στον προµηθευτή για την καθηµερινή συµπλήρωση. Η 96 
Α∆ΤΕ δια του αντιπροσώπου της επεξηγεί και υποδεικνύει τον ορθό τρόπο 
σύνταξης του δελτίου. 
 
 3. Τα δελτία συντάσσονται εις τριπλούν από τα οποία το ένα τηρεί ο 
προµηθευτής και τα άλλα δύο παραδίδονται στον αντιπρόσωπο της 96 Α∆ΤΕ. 
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Άρθρο 10ο  
∆ιακοπή – Αναστολή της Σύµβασης – Επαύξηση Υποχρεώσεων 

 
 1. Ο αγοραστής µπορεί να αυξοµειώσει τις παραγόµενες µερίδες άρτου 
και αρτιδίων ή να καθορίσει ως ηµέρα παράδοσης του άρτου Κυριακή ή αργία, 
εφόσον υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν, αρκεί να ειδοποιήσει έγκαιρα τον 
προµηθευτή  (προ 48ώρου). 
 
 2. Ο αγοραστής επίσης, µπορεί να αυξοµειώσει τις παραγόµενες µερίδες 
άρτου και αρτιδίων σε περίπτωση µεταστάθµευσης Μονάδας από και προς την 96 
Α∆ΤΕ. 
 
 3. Σε περίπτωση µη δυνατότητας παρασκευής της συµφωνηθείσης 
ποσότητας άρτου λόγω σηµαντικής αύξησης της αρτοδοτούµενης δύναµης, ο 
εργοδότης κατά την κρίση του, είναι δυνατόν να αναθέσει την παρασκευή του 
άρτου σε άλλον ή άλλους αρτοποιούς. 
 
 4. Σε περίπτωση χορήγησης, ύστερα από εγκριτική ∆ιαταγή της 
προϊσταµένης αρχής, διπυρίτη στο προσωπικό των Μονάδων, ο εργολάβος δεν 
µπορεί να έχει καµιά απαίτηση για τη συγκεκριµένη ∆ιαταγή (ηµέρες διάθεσης 
διπυρίτη και ποσότητα που θα καταναλωθεί εις βάρος του άρτου – αρτιδίων που 
θα παρασκεύαζε αυτός). Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιεί τον  
προµηθευτή 48 ώρες πριν για την περίπτωση αυτή. 
 
 5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης 
οποτεδήποτε, µετά από 15νθήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, εφόσον αυτή  
κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (τιµή - 
ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προµηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση, για οφειλές του 
προµηθευτή στο ∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες τότε 
υφίσταται λόγος καταγγελίας - αιτία λύσης της σύµβασης, λόγω πληµµελούς 
εκτέλεσης αυτής. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία  
ακατάλληλα, για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή.  
 
  στ. Όταν ο ανεφοδιασµός σε άρτο µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 
άλλη στρατιωτική Μονάδα κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
  ζ. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή αναλαµβάνει µε δικά της µέσα την 
παραγωγή του άρτου και των αρτιδίων. 
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  η. Όταν η ποιότητα του άρτου δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας. 
 
 6. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει ο αγοραστής να ενηµερώσει 
σχετικά και πριν από 15 ηµέρες τον προµηθευτή. 
 

Άρθρο 11Ο 
Συνέχιση Σύµβασης από Τρίτους 

 
 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση, από τον προµηθευτή, των δικαιωµάτων και 
των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, σε 
τρίτους. Η παρασκευή του άρτου θα γίνεται µόνο από το αρτοποιείο του 
προµηθευτή που θα δηλωθεί ως διεύθυνση της επιχείρησής του. 
 
 2. Σε περίπτωση θανάτου του προµηθευτή και εφόσον αυτό είναι 
επιθυµητό από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, η εκτέλεση της σύµβασης συνεχίζεται 
από τους διαδόχους του, εφόσον αυτοί εξασκούν το επάγγελµα του αρτοποιού ή 
συνεχίζουν τη λειτουργία του αρτοποιείου. 
 
 3. Σε  περίπτωση εκποίησης του αρτοποιείου, και εφόσον αυτό είναι 
επιθυµητό από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, η σύµβαση συνεχίζεται από τον νέο 
ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
ενηµερώσει τον νέο ιδιοκτήτη για τις υποχρεώσεις του απέναντι στον εργοδότη.  
 
 4. Σε καµιά περίπτωση δεν έχει δικαίωµα ο προµηθευτής να παραιτηθεί 
των υποχρεώσεών του. Σε αντίθετη περίπτωση, εκπίπτεται η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης υπέρ ΜΤΣ. 
 

Άρθρο 12Ο 

Πληρωµή - Κρατήσεις 
 
 1. Η πληρωµή του προµηθευτή να γίνεται µετά το τέλος κάθε µήνα για το 
σύνολο των µερίδων άρτου και αρτιδίων, οι οποίες παρήχθησαν, µε βάση τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, µε κατάθεση από το 96 ΚΤΕΘ του αντιστοίχου ποσού 
στον τραπεζικό λογαριασµό που ο ίδιος θα δηλώσει. 
 
  α. Πρωτόκολλο για τις µερίδες άρτου και αρτιδίων που 
παραλήφθηκαν από την 96 Α∆ΤΕ, κατά τη διάρκεια του µήνα που πέρασε, το 
οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το 96 ΤΥΠΕΘ µε βάση τα ηµερήσια 
δελτία παραγωγής. 
 
  β. Επίσηµο τιµολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη, θεωρηµένη όπως 
προβλέπεται, σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν υποχρεούται στην έκδοση 
τιµολογίου. 
 
  γ. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
  δ. Λοιπά δικαιολογητικά πληρωµής που θα ζητηθούν από την 
Υπηρεσία. 
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 2. Απαγορεύεται η λήψη προκαταβολής ή προεξόφλησης του 
προµηθευτή. 
 

3. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις 
προµήθειες του Στρατού Ξηράς, ως εξής : 
 

α. Υπέρ ΜΤΣ       4,00% 
 

β. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ      0,06% 
 

γ. Υπερ ΑΕΠΠ      0,06% 
 

δ. Υπέρ Χαρτοσήµου      0,0836% 
 

ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου             0,01672% 
ΣΥΝΟΛΟ                 4,22032% 

 
 4. Επίσης, οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε:  
 
                α.  Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς, υλικά συσκευασίας 
(χαρτοκιβώτια, τελάρα κλπ) και λοιπά έξοδα, όπως αυτά καθορίζονται στις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, µέχρι την οριστική παράδοσή 
του άρτου - αρτιδίων στις αποθήκες της Μονάδας παραλαβής. 
 
                β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων κτλ 
∆ιευκρινίζεται ότι, αρτοποιοί που αρτοποιούν µε άλευρα του Στρατού έχουν την 
υποχρέωση να καταβάλουν την εισφορά υπέρ του ΤΕΑΑ, γεγονός που ο 
προµηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη για την προσφορά του στον διαγωνισµό. 
Η υπόψη εισφορά θα καταβάλλεται από τον αρτοποιό απ’ ευθείας στο ΤΕΑΑ. 

 
  γ. Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων (µικροβιολογικών, 
χηµικών, ιστολογικών) των δειγµάτων. 
 
  δ. Το ανάλογο χαρτόσηµο τιµολογίου που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύµφωνα µε όσα έχουν κανονιστεί 
 
 5. Για την εφαρµογή του άρθρου 55 του Ν.2238/94 (τέως άρθρο 4 του 
Ν.2198/94) που αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, θα ενεργούνται 
επί των τιµολογίων του προµηθευτού µε µέριµνα του 96 ΤΥΠΕΘ τα παρακάτω :  
 
  α. Κατά την προµήθεια αγαθών, τα αρµόδια για την πληρωµή 
όργανα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, υποχρεούνται όταν καταβάλλουν την αξία 
των τιµολογίων, να παρακρατούν το ποσοστό 8% που ορίζει ο Ν.2238/94 (φόρος 
εισοδήµατος). 
 
  β. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ της αξίας της 
παροχής υπηρεσίας , δηλαδή επί του ποσού που αποµένει µετά την αφαίρεση του 
ΦΠΑ και των ενεργούµενων κρατήσεων (8% επί του καθαρού ποσού του 
τιµολογίου). 
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Άρθρο 13Ο 
Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου– Κυρώσεις –Ποινικές Ρήτρες 

 
1. O προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 

και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό υλικό, στον συµβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών. 
 
         2. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του 
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/07, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
 
  α.  Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
          β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή, είτε 
από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε 
µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται 
ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, 
κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το 
σύνολο ή µέρος των προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο 
εφαρµογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση 
πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
  δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας 
του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να 
παραδώσει το υλικό µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στο άρθρο 32, παρ. 2 
και 3 του Π∆ 118/07. 
 
 3.  Επίσης, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 
του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση κατά του, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 
 
 4. Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύµβασης, η Υπηρεσία επιβάλλει κατά τη κρίση της, 
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αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 
 
  α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
  β. Πρόστιµο µέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης (δηλαδή µέχρι 500 ευρώ), το οποίο παρακρατείται εντός 20ηµέρου από 
την επιβολή του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού.  
 
  γ. Πρόστιµο µέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης (δηλαδή µέχρι 1000 ευρώ), το οποίο παρακρατείται εντός 20ηµέρου 
από την επιβολή του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 
 
  δ. Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και 
γενικά από κάθε άλλο δικαίωµα. 
 
  ε. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης (αξίας 2000 ευρώ) υπέρ του ΜΤΣ. 
 
 5. Κατά την υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τις κυρώσεις που 
προβλέπονται παραπάνω και στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o 
προµηθευτής  ευθύνεται και για κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που τυχόν θα 
προκληθεί/προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από τη µη εκτέλεση ή την κακή 
εκτέλεση της σύµβασης.  
 
 6. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, ενώ του έχει 
επιβληθεί και το 2ο πρόστιµο, µε διαταγή της 96 Α∆ΤΕ, η  εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Σ. 
 
 7.  Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν του 
προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει 
το απαιτούµενο ποσό. 
 
  8.  Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 9. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτού µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/07. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει ο έχων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε 
τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 

10. Σε περίπτωση που προϊόν (τρόφιµο) χαρακτηρισθεί επιβλαβές ή 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο, εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου 
µέχρι και διακοπής της σύµβασης (προσωρινής ή οριστικής). 
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Άρθρο 14Ο 
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων 

 
         1. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις όταν: 
 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα συµβατικά είδη δε φορτώθηκαν 
ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 
 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω: 
 

(1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του προσωπικού της εταιρείας. 

 
(2) Πυρκαγιά στο αρτοποιείο του προµηθευτή. 
 
(3) Πληµµύρα. 

 
(4) Σεισµός. 

 
(5) Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια. 

 
(6) ∆ιακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη στα  

µηχανήµατα που βεβαιώνεται από αρµόδιους φορείς και εφόσον αυτή επιδρά στην 
λειτουργία του ίδιου του προµηθευτή ή προµηθευτή πρώτων υλών και έχει ως 
αποτέλεσµα τη µη ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 

(7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
 

(8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMPARGO). 
 
 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας µε επίσηµα δικαιολογητικά βαρύνει τον 
εργολάβο, που είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει έγκαιρα τον αγοραστή 
 

Άρθρο 15Ο 
Εκπαίδευση Στρατιωτικού Προσωπικού 

 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να αποστέλλει, κατά την κρίση 
της, στο αρτοποιείο του προµηθευτή, στρατιωτικό προσωπικό για εκπαίδευση στο 
επάγγελµα του αρτοποιού ή για συντήρηση εκπαιδευθέντων στο ΚΕΕΜ 
αρτοποιών. 
 
 2. Ο αριθµός, οι ώρες εκπαίδευσης και ο χρόνος παραµονής τους θα 
καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να διδάξει 
σ' αυτούς την τέχνη του αρτοποιού. 
 
 3. Με ευθύνη του 96 ΤΥΠΕΘ οι εκπαιδευόµενοι να εκτελούν εργασίες που 
κρίνονται χρήσιµες και όχι εργατών σε όφελος του εργολάβου. 
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Άρθρο 16Ο 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
 Ο προµηθευτής  κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……………………………………… 
εγγυητική επιστολή της τράπεζας………………………………ύψους 2.000 ευρώ. 
 

Άρθρο 17Ο 

Λοιποί Όροι 
 
 1. Όλες οι ανακοινώσεις του αγοραστή προς τον προµηθευτή γίνονται 
εγγράφως. 
 
 2. Σε περίπτωση απουσίας του, οι ανακοινώσεις θυροκολλούνται στο 
αρτοποιείο, οπότε και θεωρούνται ότι επιδόθηκαν κανονικά και νόµιµα. 
 
 3. Αποκλείεται στον προµηθευτή η εκχώρηση των δικαιωµάτων και των 
υποχρεώσεών του, συνολικά ή µερικά σε οποιοδήποτε τρίτο. Η παρασκευή του 
άρτου να γίνεται µόνο από το αρτοποιείο του προµηθευτή που θα δηλωθεί ως 
διεύθυνση της επιχείρησής του. 
 
 4. Τα δικαιώµατα της Υπηρεσίας, λόγω µη εφαρµογής των όρων 
συµφωνιών και συµβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προµηθευτής έχει να 
λαµβάνει από το δηµόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, εισπράττονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
 
 5. Η σύµβαση υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται 
(διακηρύξεις, όροι συµφωνιών, προσφορές κλπ), εκτός προφανώς όταν υπάρχουν 
σφάλµατα ή παραδροµές. 
 
 6. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καµία επίδραση στην ποιότητα, τιµή και στον χρόνο παράδοσης του 
άρτου και των αρτιδίων. 
 
 7. Ο παρών διαγωνισµός και όλες οι λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της 
προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 118/07 
(Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
 

 Σχης (ΠΖ) ∆ηµοσθένης Αντωνάτος 
Ακριβές Αντίγραφο               Υποδιοικητής 
  
  
Ανθλγος (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος                    
              Τµχης  4ου ΕΓ/ΙIδ  
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