
 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΠΡΟ :  96 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  
  ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΗ 
 Πίλαθαο Απνδεθηώλ «ΥΙΟ» 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙδ 
  Σει.(Δζση.) : 4242 
ΚΟΙΝ  :  Φ.600.163/90/50275 
  . 4804 
  Υίνο, 06 Ννε 18 
   
ΘΕΜΑ : Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γηαγσληζκόο Οπσξνθεπεπηηθώλ) 
  
ΥΕΣ  : α. ΓΚΣΔΓ (Γεληθόο Καλνληζκόο Σξνθνδνζίαο ΔΓ) 
 β. ΚΣΠ (Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ) 
 γ. Ν.4155/2013 (Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζε-

σλ) 
 δ. ΚΤΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ Β΄ 2677/21-10-2013) [Σερληθέο 

Λεπηνκέξεηεο θαη Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)]. 

 ε. Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπε-
ξεζηώλ 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜ 15/ 2018 

 
 1. Αθνύ ιάβακε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ, 

 
δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ο υ μ ε  

 
αλνηθηό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή όπσο απηή ζπ-
λάγεηαη από ην πςειόηεξν πνζνζηό  εθπηώζεσο επί ηνηο % επί ηεο µέζεο ηηκήο 
ιηαληθήο πώιεζεο ησλ εηδώλ επί ηνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνηήζεσο Σηκώλ» ηνπ Σκήκα-
ηνο Δκπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πνπ ζα είλαη εληαίν επί όισλ ησλ εηδώλ, γηα 
ηελ πξνκήζεηα νπσξνθεπεπηηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, ε-
θηηκώκελεο αμίαο εθαηό ρηιηάδεο επξώ (100.000,00 €) πεξίπνπ ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 2. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δ-
ζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗ∆Η), µέζσ ηεο δη-
αδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. ύζηεξα από θαλνληθή πξνζεζκία εηθν-
ζη δύν (22) εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο.  
 
 3. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε ειε-
θηξνληθή κνξθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr. ηνπ 
ΔΗΓΗ. 
 
 4. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε δηαδηθηπαθή 
πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, νξίδεηαη η 28 Νοεμβρίου 2018, 
ηµέρα Σεηάρηη. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, 
δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Ο ρξόλνο ππνβν-
ιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήκα-
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ηνο, βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζύκ-
θσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ (δ) ζρεηηθνύ. 
 
 5. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
 
 6. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, από ην αξκόδην, 
πηζηνπνηεκέλν ζην ζύζηεκα, ζπιινγηθό όξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσ-
ληζκνύ), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α», εθαξκνδόκελσλ θαηά 
ηα ινηπά, ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηα-
δηθαζηώλ. 
 
 7. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθό Σύπν ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
ε πεξίπησζε άγνλνπ δηαγσληζκνύ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηελ 96 
ΑΓΣΔ.  
 
 8. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο 
πνπ θαζνξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, όπσο ζηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β». 
 
 9. Δθόζνλ δεηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο, ζπκπιε-
ξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηζρύνπλ ηα θα-
ζνξηδόκελα ζην (ε) ζρεηηθό. 
 
 10. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπα-
θήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗ∆Η θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ, ππνβάιινληαη µόλν από εγγεγξακκέλνπο ζην 
ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ  
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο). Σα ππόςε αηηήκα-
ηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα, εληόο ησλ πξν-
ζεζκηώλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ. Η 96 ΑΓΣΔ δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκα-
ηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί µε ηξόπν άιιν από ηνλ σο άλσ πεξηγξαθόκελν. Κα-
λέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθν-
ξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 96 ΑΓΣΔ, ζρεηηθά µε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο. 
  
 11. ε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ή άιινπ 
αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο νθεηιόκελνπ ζε γεγνλόηα µε δπλάκελα λα πξνβιεθ-
ζνύλ, ε 96 ΑΓΣΔ ζα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ ρσξίο ηε ρξήζε 
ηνπ ππόςε ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 
4 ηνπ Ν.4155/2013. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά  
από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, ζα ππνβιεζνύλ ζε έληππε κνξθή, ζύκθσλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα ζην Παξάξηεκα «Β». 
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 12. Υεηξηζηήο ζέκαηνο, Αλρεο (ΔΜ) Ισάλλεο Κνπθνπθίθαο, Σκρεο 4νπ ΔΓ/ΙΙδ, 
ηει. ΔΦΑΓ: 862-4242, ηει. ΟΣΔ: 22710-84242, θαη Email: 96adte@gmail.com. 
 

 Σαμρνο  Παλαγηώηεο Κηκνπξηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Γηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο           

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΙIδ  

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα Οπσξνθεπεπηηθώλ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα Οπσξνθεπεπηηθώλ 
«Γ» ρέδην ύµβαζεο Τπ΄ Αξηζµ. 15/2018 Πξνκήζεηαο Οπσξνθεπεπηηθώλ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 
 
Απνδέθηεο πξνο Πιεξνθνξία 
ΑΓΔΝ/ΓΔΜ-ΓΟΙ 
96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ-ΓΟΙ-ΓΤΓ 
Π Υίνπ 
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ   
Φ.600.163/90/50275/.4804  
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ  
 

Άξζξν 1ν  
Αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
 1. Αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάδεημε κεηνδφηε πξνκεζεπηή γηα 
ηελ πξνκήζεηα, νπσξνθεπεπηηθψλ, φπσο ζηελ πξνζζήθε «1/Β» ησλ εηδηθψλ φ-
ξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπζζηηίνπ Μνλάδσλ ηεο 96 
ΑΓΣΔ (θσδηθφο NUTS: EL 413). 
 
2. Ζ 96 ΑΓΣΔ σο Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ (αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ) κε έλαλ (1) ή πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
γηα θάζε είδνο μερσξηζηά. 
 
3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ) κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή ην ζχλνιν ησλ 
εηδψλ ηεο πξνζζήθεο «1/Β» θαη λα αλαδεηρζνχλ πξνκεζεπηέο ηαπηφρξνλα γηα 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδνπο εθφζνλ κεηνδνηήζνπλ. 

 
Άξζξν 2ν  

Γηαδηθαζία χλαςεο χκβαζεο – Γηάξθεηα- Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. Αλνηρηφο δηαγσληζκφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, κέζσ 
ηνπ ΔΖΓΖ. 
 
  2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε ην κεηνδφηε πνπ ζα 
αλαθεξπρζεί, ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη 6 
κήλεο κνλνκεξψο απφ ηελ ππεξεζία θαη κέρξη έλα εμάκελν αθφκε, χζηεξα απφ 
θνηλή απνδνρή ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
ηζρχνπζεο ηηκέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο (εάλ ν δηαγσληζκφο 
θαηαθπξσζεί ζε πνιινχο) δελ απνδέρεηαη ηελ παξάηαζε, ηφηε ε ππεξεζία εθφζνλ 
θξίλεη φηη ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ζπκθέξνπζα, έρεη ην δηθαίσκα λα εγθξί-
λεη ηελ παξάηαζε κφλν γηα φζνπο πξνκεζεπηέο ηελ απνδέρνληαη θαη λα αλαζέζεη 
ηελ πξνκήζεηα ησλ ππνινίπσλ εηδψλ, κε ηελ ίδηα φκσο ηηκή, είηε ζηνπο ππφινη-
πνπο κεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε ζε ηξίηνπο κε απ’ επζείαο αλάζεζε. 
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  4. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξε-
σηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα πξν-
ζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.  
 

Άξζξν 3ν  
Αμία Πξνκήζεηαο –Πνζφηεηα 

 
 1. Ζ αμία ηεο πξνκήζεηαο, εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί θαηά κέζν φξν, ζην 
πνζφ ησλ 100.000,00 επξψ πεξίπνπ ρσξίο ΦΠΑ. Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ ηδίξνπ, δελ απνηειεί δέζκεπζε γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο, δελ 
δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα, γηα ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ 
(δήηεζε πξντφλησλ, δχλακε πξνζσπηθνχ, αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ)  
 
 2. Δπηθπιάζζεηαη ζηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ην δηθαίσκα, λα απμνκεηψλεη 
ηηο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο θαη ηεο εθά-
ζηνηε ηξνθνδνηνχκελεο δχλακεο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, ε νπνία δε δχλαηαη 
λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο νχηε λα πξνβιεθζεί, ρσξίο απηφ λα έρεη θακία επίδξαζε 
ζηελ ηηκή ησλ εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 3. Οη Μνλάδεο ηεο 96 ΑΓΣΔ, ζα πξνκεζεχνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ, 
απνθιεηζηηθά απφ ην κεηνδφηε πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαδεηρζεί. 

 
Άξζξν 4ν  

Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο  
 
  1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απησλ, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
   α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο 
 
   β.  Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(E.O.X.) 
 
   γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
  δ. Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχ-
ζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
  2. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη 
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θα-
ζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη α-
λαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κε-
ηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
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 3. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξεψλν-
ληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξν-
ζθνξά ηνπο. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξν-
ζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο, νη α-
λαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκη-
θψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ 
λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
  
 4. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζµφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θν-
ξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 
πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζηελ 
πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ-
Ζ∆Ζ) ζηελ ηζηνζειίδα www.promitheus.gov.gr, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία 
εγγξαθήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηή. 
 

Άξζξν 5ν  
Kαηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

 
 1. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θα-
ηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, µε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ-
Ζ∆Ζ, µέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.promitheus.gov.gr, πξνζθνξά µε ηα απαξαί-
ηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιε-
ληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην N.4412/2016 
θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΤΑ Π1/2390/21-
10-2013. 
 
 2. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο 
- Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  β. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά». 

 
 3. ηνλ ππνθάθειν «Δηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο - Σερληθή Πξνζθν-
ξά» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχµελα 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α. Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο). 
 
  β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, σο αθνινχζσο: 
 
   (1) Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δε-
ιψλεη φηη δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, α-
λαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνκήζεηαο νπσξνθε-
πεπηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 
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   (2) Γήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληνο ζην δηαγσληζµφ γηα ην ρξφλν η-
ζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (ν ειάρηζηνο ρξφλνο ηζρχνο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 
ηνπ παξφληνο). 
 
   (3) Σα ηπρφλ απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ πξνζ-
δηνξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο (Παξάξηεµα «Β»). 
 
 4. ηα πεξηερφµελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θαµία πεξί-
πησζε λα εµθαλίδνληαη νηθνλνµηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εµθάληζε νηθνλνµηθψλ ζηνη-
ρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο. 
 
 5. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εη-
δηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρε-
ηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππν-
βάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εηδηθή ε-
ιεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέ-
λνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 
ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ 
ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηπ-
πσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήµαηνο, ν πξν-
ζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
 
 6. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαθέινπ «∆ηθαηνινγεηη-
θά πµµεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιινληαη, επί πνηλή 
απνξξίςεσο, απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ ηύπνπ pdf 
θαη πξνζθνµίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ, εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηµσλ 
εµεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζν-
ληαη θαη ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ίδην, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ςεθηαθή 
ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη σο «ινηπά ζηνηρεία» ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεην-
ρήο – Σερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί µε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά 
θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνµηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ 
εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφµελεο πξνζεζµίαο, είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνη-
ρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα (πξν-
ζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα 
ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: πρ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδν-
ζεί απφ δεµφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 
 
 7. Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφµελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), ζα 
πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε πεξί-
πησζε, ηα ειεθηξνληθά αξρεία pdf απηψλ, εθιαµβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά 
θσηναληίγξαθα, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α’ 
74/26-03-14) θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή µε, εμεηάδνληαη µε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηα-
ηάμεηο. 
 
 8. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο (φπνπ απαηηείηαη), λα θέξνπλ εµεξνµελία 
ηαπηόζεκε µε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εµεξψλ, πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκε-
λίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ∆ελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππν-
γξαθήο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 
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 9. ε πεξίπησζε µε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκε-
ηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 10. ηνλ ππνθάθειν µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά» 
πεξηιαµβάλεηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ ζπµµεηέρνληνο ζην δηαγσληζµφ, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα 
απαηηνχµελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
πγθεθξηµέλα: 
 
  α. Οη πξνζθεξφµελεο ηηµέο πξέπεη λα πεξηιαµβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφµελνη θφξνη, δαζµνί, αζθάιηζηξα, µεηαθνξηθά έμνδα, 
θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
 
  β. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλα-
γξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «∆ΩΡΔΑΝ» ή 
«0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηµήο, αθφµε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλ-
δεημε «∆ΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έ-
ρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 
 
  γ. Σα ηπρφλ απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο (Παξάξηεµα «Β»). 
 
δ.  Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
 
 11. Ζ Οηθνκνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, επί πνηλή απνξξί-
ςεσο, ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ζπ-
ληάζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 
ζπζηήµαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 
µνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξν-
ληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 
ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεί-
νπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ 
µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
Δθφζνλ, ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζσζηά ή ζην ζχλνιφ ηεο 
ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήµαηνο, ν πξνζθέξσλ λα επηζπλάςεη 
ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν ειεθηξνληθφ αξρείν ζχµθσλα µε ην ππφδεηγµα 
νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηεο Πξνζζήθεο «3» ηνπ Παξαξηήµαηνο «Β» ηεο παξνχ-
ζαο δηαθήξπμεο. 
 
 12. ε πεξίπησζε µε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνµηθή Πξνζθν-
ξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 
 13. Δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεύεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 
ππνρξεσηηθά ζε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνµήο ππνβνιή δη-
θαηνινγεηηθώλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Δηθαηνινγε-
ηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζε-
ξαπεύεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ 
κε εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
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πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηη-
θνύ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνύ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθε-
ιν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
 14. ∆ηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζχµθσλα µε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνµηζζνχλ ζε έληππε µνξθή ζηελ 
Τπεξεζία πνπ είλαη αξµφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιινληαη 
απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν εληφο 
ηνπ νπνίνπ πεξηιαµβάλνληαη ηα εηδηθψο δεηνχµελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηη-
θά ζε έληππε µνξθή, δηαρσξηζµέλα ζε δύν (2) ζθξαγηζµέλνπο ππνθαθέινπο 
µε εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Επηµέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο - Σε-
ρληθήο πξνζθνξάο» θαη «Επηµέξνπο έληππα νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο», αληί-
ζηνηρα, εληφο ηεο θαζνξηδφµελεο πξνζεζµίαο θαη παξαιαµβάλνληαη απφ ηελ Τπε-
ξεζία, µε απφδεημε παξαιαβήο. 
 
 15. Αλαθνξηθά µε ην ζέµα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχµελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνη-
ρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α’ 
74/26-03-14). Τπνβαιιφµελα µε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία pdf ησλ απαη-
ηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα 
από ηνλ εθδόηε ηνπο, εθιαµβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξα-
θα, θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή µε, εμεηάδνληαη µε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ-
ζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επηζεµαίλεηαη όηη ζε ππνβιεζέ-
ληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξµφδηα γηα ην 
δηαγσληζµφ Τπεξεζία δεηγµαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηµέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 
αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνµή ησλ 
ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. ∆ηαπίζησζε φηη ππνβιήζε-
θαλ αιινησµέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχµθσλα µε ηα θαζνξηδφµελα ζηελ 
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηµσξείηαη 
απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα 
βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη αµέζσο. 
 
 16. Ζ θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγµαηνπνηείηαη ειε-
θηξνληθά, µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ ΔΖ∆Ζ, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr . Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε 
ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξν-
ζθνξάο ζην ζχζηεκα. 
 
 17. Τπνβνιή πξνζθνξψλ ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέ-
ινπο γηα ην δηαγσληζκφ, δελ είλαη απνδεθηέο. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ 
ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε µνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ 
έρεη πξαγµαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεµα) δελ απν-
ζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 
 
 
 18. Απαηηνχµελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφµηζε ζε έληππε 
µνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία µεηά ηελ 
θαζνξηδφµελε πξνζεζµία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζµα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 
 
 19. Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί µε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 4 ηνπ Ν. 
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4155/2013, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο 
ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ή ζε απαηηνχµελν ζηνη-
ρείν απηήο, νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξαµµέλε θαη µνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξµφδην φξγαλν 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, µνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ 
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή 
ή ζε ζηνηρεία ηεο, δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζµνχ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ 
ίρλε 
 
 20. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ 
Ν.4412/2016 (άξζξν 100, παξάγξαθνο 4), θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, 
ή εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο 
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, µε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, 
ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
 
 21. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαη-
νινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη 
απφ αξµφδην φξγαλν θαη µε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. Απφ ηηο δηεπ-
θξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππφςε 
µφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 
αίηεµα απφ ην αξµφδην φξγαλν. 
 
 22. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζµφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε 
µε ζπµµφξθσζε πξνο απηέο, ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο . 
 
 23. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 24. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππν-
βιεζνχλ, δελ ιαµβάλνληαη ππφςε. 
 
 25. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο µε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξν-
θνξηψλ εµπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο 
δηαγσληδφµελνπο ζα έζηγε ηα έλλνµα ζπµθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα 
ζεµεηψλεη επ ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εµπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιαµβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 
ινηπνί δηαγσληδφµελνη. Απφ ην ζχζηεµα παξέρεηαη ε ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ 
επηζήµαλζε ηεο εµπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε ησλ αξρείσλ 
ζηνπο ππνθαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο 
πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο 
εµπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εµπνξηθά α-
πφξξεηα θαη ηηο εµπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 26. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 
άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο ∆ηεζλνχο χµβαζεο Δξγαζίαο, απαζρνινχλ ή 
εθµεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
γλσξίδνπλ εάλ ε πξναλαθεξζείζα ξήηξα ηεξείηαη. 
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 27. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ επηηξνπή, θαηαηίζεληαη ζηελ 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ Δ-
ΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ , ηξαηφπεδν «ΓΚΗΑΛΑ» , Υίνο ΣΚ 
82132, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ππφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζήθε «2/Α») 
 
 28. Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε 
απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δη-
θαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε 
κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππν-
βάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιελη-
θή (απνηεινχλ ζηνηρεία θαθέινπ ζπκβάζεσο). 

 
Άξζξν 6ν 

Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
 
 1. ε όηη αθνξά ζην ζύλνιν ησλ απαηηνύµελσλ γηα πξνζθόµηζε εγ-
γξάθσλ θαη αλαθνξηθά µε ηελ επηθύξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηώλ ηζρύνπλ 
ηα δηαιαµβαλόµελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014. ε όηη αθνξά δε ζηηο Τ-
πεύζπλεο ∆ειώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη αλαθνξη-
θά µε ην ρξόλν ππνβνιήο θαη ζεώξεζεο ησλ, ηζρύνπλ νµνίσο ηα 
δηαιαµβαλόµελα ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/2014. 
 
 2. Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο, ιάβνπλ κέξνο ζηνλ ειε-
θηξνληθφ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά µαδί µε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζµνχ, δηθαηνινγεηηθά ζε 
µνξθή αξρείνπ pdf, ζχµθσλα µε ην Ν.4412/2016, ην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-
2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη γηα θάζε πεξίπησζε 
παξαθάησ : 
 

Δηθαηνινγεηηθά 1εο Φάζεο 
 
  α. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 
ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνζζήθε «1/Α». Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πε-
ξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  
 
  β.  ηνηρεία ηαπηφηεηνο δηαγσληδνµέλσλ ή λφµηµνπ εθπξφζσπνπ νη-
θνλνκηθνχ θνξέα.  
 
  γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέ-
ρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
  δ. Eγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχ-
ζαο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ππνβάιιεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα 
ειεθηξνληθά, ζε µνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνµίδεηαη από απηόλ, ζε έληπ-
πε µνξθή (πξσηόηππν), εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίµσλ εµεξώλ από ηελ ειε-
θηξνληθή ππνβνιή. 
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  ε. 1ε Τπεύζπλε ∆ήισζε ( Τπφδεηγµα φπσο ζηελ Πξνζζήθε 
«5/Α»): Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
(Α75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ: 
 
   (1)  Δπηζπµνχλ λα ζπµµεηάζρνπλ ζηνλ αλνηρηφ δηαγσληζµφ γηα 
ηελ πξνµήζεηα νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ εµεξνµελία πνπ αλαγξά-
θεηαη ζηνπο παξφληεο φξνπο, θαζψο θαη ν αξηζµφο δηαθήξπμεο. 
 
   (2) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πα-
ξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 
 
   (3) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
 
   (4) Έιαβαλ γλψζε ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 
ηερληθψλ (πξνδηαγξαθψλ ή πεξηγξαθψλ θαηά πεξίπησζε), φπσο θαη ησλ δηαηά-
μεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηνπο νπνίνπο 
ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΗ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφ-
κελα πιηθά παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο, απφ απηά πνπ θαζνξί-
δνληαη απφ ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ή πξνδηαγξαθέο (θαηά πεξίπησζε) ηεο Τπε-
ξεζίαο, απηέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξνζθν-
ξά ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 
  (5) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο κε ακε-
ηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 
  (6) Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ π-
πήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππν-
ρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
  (7) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
  (8) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηα-
δήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (96 ΑΓΣΔ), ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο 
αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 
 
  (9) Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφλη-
κνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 
  (10) Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν / νη νηθνλνκηθφο /-νί θνξέαο /-
είο ζα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξη-
βαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπη-
ζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηε-
ζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απα-
ξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16. ηελ ίδηα δή-
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ισζε ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο απνδνρή ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηή-
ξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα 
πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
  ζη. 2ε Τπεύζπλε ∆ήισζε ( Τπφδεηγµα φπσο ζηελ Πξνζζήθε 
«6/Α»): Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
(Α75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ: 
 
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ο-
θησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 
ηεο 11.11.2008 ζ.42). 
 
   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997) , ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Η-
νπιίνπ 2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48).  
 
   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκν-
θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο α-
πφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 
ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απ-
ηήο.  
 
   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξί-
νπ 2005, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008. 
 
   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λν-
κνζεζία κε ην λ.4198/2013. 
 
   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, αλαθνξηθά 
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 
 
  δ. Τπεχζπλε Γήισζε «2» (ζπλέρεηα): Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη 
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ΓΔΝ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηα θαη 
επηθνπξηθή) θαη απηφ λα έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθα-
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ηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 6/Α ηνπ παξφληνο).  
 
  ε. 3ε Τπεύζπλε ∆ήισζε ( Τπφδεηγµα φπσο ζηελ Πξνζζήθε 
«7/Α»): Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
(Α75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ: 
 
   (1) ΓΔΝ ηειεί ππφ πηψρεπζε, ΓΔΝ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία ε-
μπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ΓΔΝ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθ-
θαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ΓΔΝ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ΓΔΝ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ΓΔΝ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
 
   (2) ΓΔΝ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  
 
   (3) ΓΔΝ πθίζηαηαη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  

 
   (4) ΓΔΝ ππήξμε πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο.  
 
   (5) ΓΔΝ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 
 
   (6). ΓΔΝ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δε-
κνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  ζ. 4ε Τπεύζπλε ∆ήισζε ( Τπφδεηγµα φπσο ζηελ Πξνζζήθε 
«8/Α»): Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
(Α75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξαµµέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ : 
 
   (1) Να δειψλεηαη ε εγγξαθή ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή ε-
κπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πε-
ξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ή λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο.  
 
   (2) Ζ δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ φπνπ 
ζα γίλεηαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη νη νπνίεο δχλαηαη λα 
ππνζηνχλ εμ αξρήο πγεηνλνκηθφ έιεγρν νπνηεδήπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ 
Τπεξεζία.  
 
   (3) Όηη δηαζέηνπλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο µε ηελ/ ηηο 
νπνία/εο ζπµµεηέρνπλ ζην δηαγσληζµφ. 

ΑΔΑ: 733Ι6-ΙΧΘ
18PROC003966339 2018-11-07



Α-12 

  
./. 

    
   (4) Όηη έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδνπλ ζχζηεκα αλάιπζεο 
θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
852/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ή 
εθαξκφδνπλ ηνλ αληίζηνηρν Οδεγφ Τγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηεί-
ηαη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Οη κηθξήο δπλακηθφ-
ηεηαο επηρεηξήζεηο φηη εθαξκφδνπλ ηνλ αληίζηνηρν νδεγφ πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζ. 67/26-052004 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΦΔΣ ή βεβαίσζε ηεο αληίζηνηρεο 
Γλζεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ππεχζπλε γηα ηξφθηκα θπηηθήο πξνέ-
ιεπζεο, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δξα-
ζηεξηφηεηα ή φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ πηζηνπνίεζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 
 
   (5) Σνπο αξηζµνχο θπθινθνξίαο ησλ νρεµάησλ πνπ πξννξίδν-
ληαη γηα ηε µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη φηη δηαζέηνπλ άδεηεο θαηαιιειφηεηαο απφ 
αξµφδηα Τγεηνλνµηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο γηα απηά ηα 
νρήµαηα. 
  
   (6) Όηη δέρνληαη ηνλ έιεγρν θαη επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ δεισζέλησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, απφ αξκφδηα επηηξν-
πή ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία ζα επηδεηθλχνληαη νη πξναλαθεξφ-
κελεο πξσηφηππεο άδεηεο θαη ζα δνζνχλ ζε απηήλ θσηναληίγξαθα επηθπξσκέλα, 
ηα νπνία ζα επηζπλαθζνχλ ζηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο, 
εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνκεζεπηέο. 
    
   (7) Απνδέρνληαη ηα θαζνξηδφµελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξα-
ηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζηνλ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηηο ζρεηηθέο π-
γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
   (8) Ζ ρψξα ή ρψξεο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ 
(Δπξσπατθήο Έλσζεο). 
     
  η. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα θαζνξίδεη ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξν-
ζθνξάο. 
 
 3. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή 
Πξνζθνξά» λα ηνπνζεηεζνχλ ηα παξαθάησ: 
 
  α. Σα αλαγξαθφµελα ζηελ παξάγξαθν 2 δηθαηνινγεηηθά (εγγπεηηθή 
επηζηνιή, ππεχζπλεο δειψζεηο). 
 
  β. Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα 
δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιη-
ζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο πλεξγαζίαο (ΜLA) απηήο, ή θα-
ηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ , ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσ-
ζε εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλα-
κηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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Άξζξν 7ν 
Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα εθαηφλ 
είθνζη (120) εκέξεο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εµεξνµελίαο δηελέξ-
γεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην 
ζχζηεκα), θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο, λα παξα-
ηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θαη απνδέ-
ρηεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην 
επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
  
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ίζν κε ην αξρηθά πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ 
παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 96 ΑΓΣΔ 
θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε 
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο. 

 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη 
φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

 
 6. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 
κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 
απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη 
απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
 

Άξζξν 8ν  
Hιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, ζχκ-
θσλα κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεµα δηαδηθαζία, απφ ην αξµφδην 
πηζηνπνηεµέλν ζην ζχζηεµα ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζµάησλ απηνχ (Δπηηξνπή ∆ηελέξγεηαο ∆ηαγσληζµνχ -
Δ∆∆), εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
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 2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ηέζζεξηο (4) εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε 96 ΑΓΣΔ. 
 
 3. Καηά ηελ πξναλαθεξφµελε εµεξνµελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε 
µφλν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνθαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο - Σερληθή Πξν-
ζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδν-
ληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ζε 
εµεξνµελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 
θξίζεθαλ απνδεθηέο, µεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Αµέζσο 
µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο 
- Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οµνίσο, 
µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», νη 
ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έ-
ρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγί-
ζζεθαλ, πξνθεηµέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηµψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 
Άξζξν 9ν  

Γηαδηθαζία Hιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο-  
Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Αλάδεημεο Μεηνδφηε –  

Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο θαη 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 
 1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε 96 Α∆ΣΔ πξν-
βαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, µέζσ ησλ αξµνδίσλ πηζηνπνηεµέλσλ ζην χζηεµα 
νξγάλσλ ηεο, εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλά-
ζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφ-
ηεξα: 
 
  α. Σέζζεξηο εκέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ,, απν-
ζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δ∆∆ νη ππνθάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθά 
πµµεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπµµεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφ-
ζβαζε γηα ελεµέξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη 
ζπµµεηέρνληεο ελεµεξψλνληαη µε ειεθηξνληθφ µήλπµα/εηδνπνίεζε, πνπ παξάγεηαη 
απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα. 
 
  β. Δπηπιένλ, ε αξµφδηα Δ∆∆ παξαιαµβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θα-
θέινπο µε ηα ηπρφλ επηµέξνπο απαηηνχµελα ζε έληππε µνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Σαμηαξρία, ζχµθσλα µε ηηο απαηηή-
ζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θπ-
ξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Δπηµέξνπο Έληππα 
∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 
µνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη µε ηελ έλδεημε «Δπί µέξνπο Έληππα 
Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά µνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγί-
δνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο 
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξε-
ζία. 
 
  γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο δη-
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θαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 
 
  δ. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγε-
ηηθψλ πνπ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπµµεηερφλησλ γηα ηελ πιεξφ-
ηεηα θαη ηε λνµηµφηεηά ηνπο, ζχµθσλα µε ηα ηζρχνληα. 
 
  ε. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή ή άιινη 
πηζηνπνηεµέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήµαηνο απφ ηελ Σαμηαξρία, µπνξνχλ λα απεπζχ-
λνπλ αηηήµαηα, ειεθηξνληθά - µέζσ ηεο παξερφµελεο απφ ην ζχζηεµα εθαξµνγήο, 
ζηνπο ζπµµεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνµηθνχο θνξείο, γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή 
ζπµπιεξψζεσλ επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπµµεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζµφ ρξήζηεο - νηθνλνµηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςε-
σο ηεο πξνζθνξάο, λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο θαη θαηά πε-
ξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχµελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπµπιεξψζεηο ε-
ληφο ησλ πξνζεζµηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 
 
  ζη. Καηφπηλ, νη αξκφδηεο επηηξνπέο εηζεγνχληαη/γλσκνδνηνχλ κε με-
ρσξηζηφ πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεµέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπµµεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξµνδίσο ζηελ Σαμηαξρία γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο απφθαζεο 
γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. 
 
 
   δ. ε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο 
Φάζεο φηη είλαη απνδεθηά, ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή πγεηνλνµηθήο επηζεψξε-
ζεο (επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνµεραληψλ - βηνηερληψλ). Ζ ππφςε επηηξνπή ειέγρεη 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδνµέλσλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε, ζχµθσλα µε ην 
ηξαηησηηθφ Καλνληζµφ 422-10. Σα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ δίλνληαη ζηελ επη-
ηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο 
φζσλ δηαγσληδνµέλσλ έρνπλ απνξξηθζεί βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ ηελ 
πγεηνλνµηθή επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζε απηνχο. 
Λεπηνµέξεηεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  ε.  Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφµελα, έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ 
Σαμηαξρία γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξν-
ληθά ζην χζηεµα, ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε 
(µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο) µε ρξήζε ηνπ πζηήµαηνο, απνζηέιιεηαη µε 
µέξηµλα ηεο Σαμηαξρίαο, ζηνπο ζπµµεηέρνληεο γηα ελεµέξσζε. 
 
  ζ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκε-
ηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά) απφ ηελ Σαμηαξρία θαηά  θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη 
µεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε 
ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε 
εµεξνµελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν , µε 
µέξηµλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ ειε-
θηξνληθνχ µελχµαηνο µε ρξήζε ηνπ ζπζηήµαηνο, ελεµέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα 
εµεξνµελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ 
πξνζθνξψλ. 
 
  η. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εµεξνµελία θαη ψξα, ε αξµφδηα επη-
ηξνπή πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
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Πξνζθνξά» » θαη νη ζπµµεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεµέξσζε 
ζην πεξηερφµελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπµµεηέρνληεο ελεµεξψλνληαη µε 
ειεθηξνληθφ µήλπµα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα. 
 
  ηα. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 
ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Δπί µέξνπο Έληππα Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο» 
γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχµελν ζηάδην. Σα 
πεξηερφµελα απηψλ µνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνµηθέο 
πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 
 
  ηβ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή, ησλ νηθνλνµηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φ-
ξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη µε βάζε ην θξη-
ηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη/γλσµνδνηεί µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ επί 
ηεο απνδνρήο ή µε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο απ-
ηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξµνδίσο 
ζηελ Σαμηαξρία, γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο απφθαζεο. 
 
 
  ηγ. ηε ζπλέρεηα, ε Σαμηαξρία εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφµελα ηελ α-
πφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνλη-
θά ζην χζηεµα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε 
(µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο) µε ρξήζε ηνπ πζηήµαηνο, απνζηέιιεηαη µε 
µέξηµλα ηεο Σαμηαξρίαο ζηνπο ζπµµεηέρνληεο, γηα ελεµέξσζε. 
 
  ηδ. Μεηά ηελ σο άλσ ελεµέξσζε ησλ ζπµµεηερφλησλ, επί ηεο εθδν-
ζείζαο απφθαζεο ηεο 96 Α∆ΣΔ γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη µεηά ηελ άπξαθηε πα-
ξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλ-
ζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζµίαο είθνζη (20) εµεξψλ απφ 
ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, νθείιεη λα ππνβάιεη ε-
ιεθηξνληθά µέζσ ηνπ πζηήµαηνο, ζε µνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν µε 
ζήµαλζε «∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θα-
ηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήµαηνο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Σπρφλ απαηηνχµελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππν-
γξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη 
ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνµίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ 
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληί-
γξαθν) ζηελ 96 Α∆ΣΔ/4ν ΔΓ. 
 
  ηε. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηα-
θχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, γίλεηαη 
δχν (2) εξγάζηµεο εµέξεο µεηά θαη ηελ πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληπ-
πε µνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπµµεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη 
λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη 
απφ ηελ αξµφδηα Δ∆∆, εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ηνπο ζπµµεηέρνληεο πνπ 
έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο νηθνλνµηθά πξνζθνξέο, µε µέξηµλα ηεο Τπεξεζίαο 
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πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο µε 
ρξήζε ηνπ ζπζηήµαηνο, ελεµέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εµεξνµελία θαη ψξα δηε-
λέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
αλαδεηρζέληα κεηνδφηε. 
 
  ηζη. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκε-
ηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 
 
  ηδ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφµελα απνζθξάγηζε ηνπ 
αλσηέξσ θαθέινπ, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη 
λνµηµφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη µε μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε, 
γλσµνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 96 Α∆ΣΔ, επί ησλ 
απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 
 
  ηε. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζµνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ 96 Α∆ΣΔ γηα 
ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
 
  ηζ. ε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλαµίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΗ∆Η, ή 
άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύµαηνο, νθεηιφµελνπ ζε γεγνλφηα µε δπλάµελα λα 
πξνβιεθζνχλ, ε Σαμηαξρία ζα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ ρσξίο 
ηε ρξήζε ηνπ ππφςε ζπζηήµαηνο, Υξνληθέο ιεπηνµέξεηεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
 2. Καηά ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζε, θαζψο θαη γηα 
ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφ-
ινπζα : 
  
  α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξη-
γξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηα-
θήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, µεηά απφ πξνεγνχµελε γλσµνδφηεζε 
ηεο επηηξνπήο. 
 
  β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίµεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, µεηά απφ πξνεγνχµελε γλσµνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο. 
 
  γ. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηνπ 
δηαγσληζµνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε 
ηηµήο, ζε θάζε είδνο μερσξηζηά. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγµαηνπνηείηαη 
ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ν. 4412/2016 θαζψο επίζεο θαη µε φζα νξίδνληαη 
ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο . Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ ππνςήθην µε ηελ 
ραµειφηεξε ηηµή, εθ ησλ ζπµµεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί 
σο απνδεθηέο µε βάζε ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  δ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθν-
ξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη 
ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ α-
ζθεζεί έλδηθν µέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζµίαο άζθεζεο ελδίθσλ µέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππν-
βιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν µέζν. 
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  ε. Οη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ, µε µέξηµλα ηεο Σαμηαξρίαο 
ελεµεξψλνληαη µέζσ ειεθηξνληθνχ µελχµαηνο µε ρξήζε ηνπ πζηήµαηνο, γηα ηελ 
έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. 
Ζ εηδνπνίεζε απηή πξαγµαηνπνηείηαη µεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο 
απνθάζεσο θαζψο θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο γηα ην εθάζηνηε ζηάδηφ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζην χζηεκα. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε εηδνπνίε-
ζεο/αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε 
γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θα ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε 
λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ – πξνζθχγσλ.  
  
  ζη. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γλσζην-
πνηεζεί ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ πζηήµαηνο ζε φινπο ηνπο ζπµµεηέρνληεο πνπ π-
πέβαιαλ παξαδεθηέο θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
 
  δ. Όηαλ ν ζπµµεηέρσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πην ζπκθέξνπζα νη-
θνλνκηθή πξνζθνξά, δελ πξνζθνµίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπ-
μεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην ζπµµεηέρνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ αµέζσο επφµελε 
ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνµίδεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 
ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην ζπµµεηέρνληα µε ηελ αµέζσο επφµελε 
ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
ζπµµεηέρνληεο δελ πξνζθνµίδεη, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζµφο µαηαηψλεηαη. 
 
  ε. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηελ δηάξ-
θεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν.4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά (έλα ή πεξηζζφηεξα) ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηα-
πίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξα-
θν 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 
 

Άξζξν 10ν 
Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Ζ απφξξηςε πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο 96 ΑΓΣΔ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  

 
 2. Ζ πξνζθνξά ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε 
θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο θαθέ-
ινπ, ζηα άξζξα 92 έσο 100 θαη 102 έσο 104 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο.  
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  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε νπνηαζ-
δήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο . 
 
  δ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζ-
δήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 
  ε. Υξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
  ζη.  Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ θα-
θέισλ / εληχπσλ ππνβιεζέλησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθν-
ξά» θαη αληίζηξνθα. 
 
  δ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε 
ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξ-
κνγήο ηηκψλ. 
 
  ε. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ 
ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
  ζ. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 
  η. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνβιε-
ζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηα. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή / θαη δήισζε ςεπδψλ ζηνηρεί-
σλ ή / θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ γλεζηφηεηά 
ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη ε 96 ΑΓΣΔ 
είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζπκβάζεσο. 

 
Άξζξν 11ν 

Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο 
 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε ηεο ρακειφηεξεο 
ηηκήο αλά είδνο.  
 
 2. Ζ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ησλ 
νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηε-
ηα, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο 
θαη Δηδηθνχο Όξνπο) ζα γίλεη επί ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 
 
 3. Ηζφηηκεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηη-
κή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 
γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθν-
λνκηθψλ θνξέσλ. 
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Άξζξν 12ν 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφ-
θεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ, απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππν-
βάιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε µνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θά-
θειν µε ζήµαλζε «Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ α-
παηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηη-
θά πξνζθνµίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα, εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίµσλ 
εµεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν 
ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ 96 Α∆ΣΔ, αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 
 
 Δηθαηνινγεηηθά 3εο Φάζεο 
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θά-
πνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα : 
    
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ο-
θησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 
ηεο 11.11.2008 ζ.42). 
 
   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997) , ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Η-
νπιίνπ 2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48).  
 
   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκν-
θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο α-
πφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 
ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απ-
ηήο.  
 
   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξί-
νπ 2005, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008. 
 
   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπ-
ιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ε-
ζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013. 
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   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, αλαθνξηθά 
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
 
  β.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδν-
πνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ζε 
εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή έθδνζεο απφθαζεο 
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή ζε άιιε αλάινγε δηαδη-
θαζία. 
 
  γ. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  
 
  δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλν ηνπο εξ-
γαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  
 
  ε. Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ν.3419/2005, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη εμαθν-
ινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο σο άλσ έγ-
γξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ 
ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή 
άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  
 
  ζη. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνµα ηνπ θπζηθνχ ή λνµηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπµµεηέρεη ζην δηαγσληζµφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο θαζψο 
θαη αξηζµφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ επίζεµε θξαηηθή αξρή).   
 
Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απαηηεί παξαπάλσ 
απφ µία άδεηεο, πξνζθνµίδνληαη φιεο, φπσο εηδηθή άδεηα ρεηξηζµνχ ηξνθίµσλ δση-
θήο πξνέιεπζεο,  
 
  δ. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, 
πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο Δπ-
ξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πκθσλίαο Ακνηβαίαο πλεξγαζίαο (ΜLA) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ , ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ αληί-
ζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
πεξί κε ππνρξέσζεο εθαξκνγήο HACCP ή βεβαίσζε ηεο αληίζηνηρεο Γλζεο ηεο 
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ππεχζπλε γηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, γηα 
ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
 
  ε. ε εηζαγσγείο - αληηπξνζψπνπο νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, δεηνχληαη 
ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, επίζεµα µεηαθξαζµέλα θαη επηπιένλ πξφζθαηε (ε-
ληφο έηνπο) βεβαίσζε επηζεψξεζεο απφ ηελ αξµφδηα πγεηνλνµηθή αξρή ηνπ θξά-
ηνπο πξνέιεπζεο. 
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  ζ. Δθδνζέληα απφ ηελ αξµφδηα Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο επηθπξσµέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ νρήµαηνο ή ησλ νρεµάησλ 
µεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, θαη έ-
ρνπλ δεισζεί ζηελ ππεχζπλε δήισζε, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιε-
ιφηεηα ησλ νρεµάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
  
  η. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη νη ζπµµεηέρνληεο λα ηα επη-
δεηθλχνπλ θαη ζηελ επηηξνπή επηζεσξήζεσο (πξνειέγρνπ) βηνµεραληψλ- βηνηε-
ρληψλ. 
 
 2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο 
θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
 
 3. Λνηπά φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 13o 
Καηαθχξσζε – Αλάζεζε χκβαζεο 

 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο 
γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3886/10.  

 
 2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 
απνδείμεη. 

 
 3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, 
εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

 
 4. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 
εμήο: 

 
  α. Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο 
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί 
απηψλ. 
 
  β. Οινθιήξσζε ηνπ πξν ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη 
θαη 
 
  γ. Κνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλά-
δνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
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 5. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 
 6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδν-
ρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. 
 
 7. ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε παξνρήο ππε-
ξεζηψλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα πα-
ξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε πξφ-
ζθιεζε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 14o 
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο 

 
 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο: 

 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 
 
  β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
(πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
  α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
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  β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ 
νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο 
 
  δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε 
 
  ε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
  ζη. Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 
 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκ-
βαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ 
ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 

 
 5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 
 

Άξζξν 15o 
Καηάξηηζε πκβάζεσλ 

 
 1. Σν θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ (ζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηα-
θήξπμε σο Παξάξηεκα «Γ». 
  
 2. Μεηά ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ 
νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκν-
ζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 3. Δηδηθά γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιε-
ζεο ηεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. 
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Άξζξν 16o 

Παξαθνινχζεζε - Παξαιαβή – Σφπνο Παξαιαβήο  
 
 1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο (Δηδηθνί Όξνη).  
 

2. Ο πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο, 
άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο Μνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη, φπνπ θαη θά-
ζε θνξά απηφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε. 
 

3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζην ρξνληθφ 
φξην θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο 
δελ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ή λα παξαηείλεηαη. 

 
4. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, 

ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 
κε κέξηκλα ηεο 96 ΑΓΣΔ. 
 

Άξζξν 17o 
Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

 
 1. Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο 
παξνχζαο (δεηγκαηνιεςία, δηελεξγνχκελνη έιεγρνη θηι.). 
 
 2. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα νξη-
δφκελα ζηελ ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 9697 (ΦΔΚ Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε 
πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε θαηά θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθεη-
κέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδη-
θνί Όξνη / Σερληθή Πξνδηαγξαθή) ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία, δχλαηαη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο θαη νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηά-
ζεηο θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 18o 
Σηκνιφγεζε - Σξφπνο Πιεξσκήο 

 
 1. ε θάζε παξάδνζε, ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξηπιφηππν δειηίν απν-
ζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφ-
ληνο θαη ε επσλπκία (είδνο) ηνπ πξντφληνο. 
 
 2. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη κεληαίσο απφ ην Π Υίνπ, 
πξνζθνκίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ δειηίσλ απνζηνιήο, γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν 
κε ηα αληίζηνηρα δειηία, πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη Μνλάδεο. Οη πξνκεζεπηέο ζα 
πξνζέξρνληαη ζην Π Υίνπ γηα ηελ πιεξσκή ηνπο βάζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηα νπνία 
ζα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθά νη πνζφηεηεο ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ 
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απφ ηα δειηία απνζηνιήο. Μαδί κε ηα ηηκνιφγηα ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα δειηία 
απνζηνιήο. 
 
 3. Δπίζεο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξί-
πησζε παξαιαβήο ηνπο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 4. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, απαηηνχληαη, ηα εμήο θαη ειάρηζην 
δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Δπίζεκν ηηκνιφγην κε εμνθιεηηθή απφδεημε, απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
πξνο ην ΠΥίνπ. 
 
  β. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  γ. Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Τπε-
ξεζία. 
 
 5. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ 
ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέ-
ιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ).  
 
 6. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε πξνθαηαβνιήο ή πξνεμφθιεζεο ηνπ πξνκεζεπ-
ηή. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, θνξηνεθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη 
ηελ παξάδνζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ έδξα ηνπ Π Υίνπ θαη ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Ζ αμία ησλ δεηγµάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ Τπε-
ξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (άξζξν 214 ηνπ 
Ν.4412/2016). 
 
  γ. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλ-
ζεηο-θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   
 
  δ. Mε παξαθξάηεζε ΦΔ, ζε πνζνζηφ 4%, επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 
πξντφλησλ (ρσξίο ΦΠΑ), ε νπνία ζα δηελεξγείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ 
ηηκνινγίσλ (βάζε ηνπ Ν. 2198/94). 
 
 8. Ζ ππεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ θξαηήζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ  
 
 9. Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ 
ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 
πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
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 10. Σα θελά είδε ζπζθεπαζίαο, νπδεκία πιεξσκή ζα γίλεηαη, δε ζα ρξεψλν-
ληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
 

Άξζξν 19o  
Δγγπήζεηο  

 
 1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
 2. Εγγύεζε πκκεηνρήο  
 
  α. Ο ζπκκεηέρνλ ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο ζην 
θάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» vα θαηαζέζεη ίζε κε ην 2% ηεο 
εθηηκψκελεο / πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε 
ζηξνγγπινπνίεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο . 
 
  β. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα 
(30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο . (δειαδή ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο πέ-
ξαλ ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, 
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ 
ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
  δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη 
ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ, 
δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Ζ έλζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη 
ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
 
  ζη. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
  δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο κεηά ηελ: 
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   (1) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή 
ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο θαη 
 
   (2)  Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 
 
   (3) Οινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ 
απαηηείηαη.   
 

3. Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

  α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη 
ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή ε-
πηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ρσξίο ΦΠΑ, 
ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 
 
  β.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πν-
ζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέ-
λσλ. 
 
 4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζή-
κνπ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 
 
 6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία:  
 
  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

 β. Σνλ εθδφηε. 
 γ.  Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη. 
 δ.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
 ε.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

  ζη.  Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκη-
θνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

 δ.  Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη:  
   (1) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθ-
δφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
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   (2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 
  ε.  Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξ-
γεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
  ζ.  Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
  η. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θα-
ηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  
   ηα. ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβν-
ιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
 
 7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξναλα-
θεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηα ζπλεκκέλα 
ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» (Πξνζζήθε «3» θαη «4» ). Γηαθνξεηηθή δηα-
ηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα 
πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην 
ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθή-
ξπμε. 
 
 8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηνπο 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνµεζεπηήο δελ πξνζθνµίζεη έγθαηξα ηελ εγγπν-
δνζία θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ε εγ-
γπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σαµείνπ ηξαηνχ (ΜΣ). 
 

Άξζξν 20ν  
Πνηληθέο Ρήηξεο – Κπξψζεηο 

   
 1. ε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδφµελνο ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξη-
βείο ππεχζπλεο δειψζεηο, ή δελ πξνζθνµίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην 
ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, θαζψο επίζεο εάλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ζηελ 
εµεξνµελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε δηαηαγή θαηαθχξσζεο γηα λα ππνγξάςεη ηε 
ζχµβαζε, ηφηε ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζµφ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Μεηνρηθνχ Σαµείνπ ηξαηνχ (ΜΣ), φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξ-
ζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνχκελσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λν-
κνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απν-
ηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο : 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ. 
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλν-
ληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηα-
ζεο. 
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  γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα αληη-
θαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο , ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ζπκκφξ-
θσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
  
  δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 
ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη δηάζεζε 
ησλ εηδψλ.  
  
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ.  

 
  ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξντφληα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επη-
ιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

  
  δ. Πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο. 
 
  ε. Πξνζθφκηζε αθαηάιιεινπ πνηνηηθψο πξντφληνο ή εθηξνπψλ απφ 
ηελ πθηζηάκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (ΚΣΠ θηι). 

 
  ζ. Απζαίξεηεο θαη κε, ιαλζαζκέλεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 

 
  η.  Με έθδνζεο λφκηκνπ ηηκνινγίνπ ή κε αλαγξαθήο ζε απηφ ηεο 
πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο πνπ παξαδίδεηαη. 

 
  ε. Με εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνπο 
Γεληθνχο- Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
 3. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιε-
ια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη παξάιιειε 
ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ.  
 
 4. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλά-
ζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα είδε δελ παξαδφζεθαλ κε επζχ-
λε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 

 β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

 

  5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε Τπεξεζία επηβάιιεη θαηά ηε θξίζε ηεο, ηηο παξα-
θάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
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  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 1000 επξψ, ην νπνίν παξαθξαηείηαη ε-
ληφο 30εκέξνπ απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ.  
 
  γ. Σξίηε θνξά, πξφζηηκν 2.000 επξψ, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 
30εκέξνπ απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  δ. Σέηαξηε θνξά, πξφζηηκν 3.000 επξψ, ην νπνίν παξαθξαηείηαη ε-
ληφο 30εκέξνπ απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  ε. Έθπησζε απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη γελη-
θά απφ θάζε άιιν δηθαίσκα. 
 
  ζη. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκ-
βαζεο ππέξ ηνπ ΜΣ. 
 
 6. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίµνπ ζα πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ παξαθάησ ζεη-
ξά:  
   
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε Υξεκα-
ηηθνχ ηνπ 96 Κεληξηθνχ Σακείνπ Δζλνθπιαθήο (96 ΚΣΔΘ).   
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία εκπν-
ξεπκάησλ – παξαθξάηεζε ηνπ αληηηίκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχµβαζεο. 
  
 7. Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ φξσλ ζπκθσ-
ληψλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν αλάδνρνο έρεη λα ιακβάλεη απφ ην 
Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εί-
ζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
 
 8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ θαη ζηε θείκελε 
λνκνζεζία, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθιε-
ζεί/πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή ε-
θηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λνκίκσλ δηθαη-
σκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
   
 9. Με ηελ επηβνιή ηνπ ηξίηνπ πξνζηίκνπ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησ-
ηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ: 
    
  α. Γηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα φζα είδε είρε 
κεηνδνηήζεη θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκβάζε-
σο, ππέξ ηνπ ΜΣ.  
     
  γ. Σελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο 
ζην δηαγσληζκφ ή ζε άιινλ πξνκεζεπηή, είηε κε ηε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ είηε 
ρσξίο δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ έθπησ-
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ην πξνκεζεπηή γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηνπ 
ζαλ έθπησην, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ είζπξαμε ηεο παξαπά-
λσ δηαθνξά γίλεηαη είηε απφ φζα ηπρφλ ρξήκαηα δηθαηνχηαη πξνο είζπξαμε, είηε απφ 
ηελ ηδηαηηέξα πεξηνπζία ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 
απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηη-
θή πξνζθπγή. 
 
 11. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο βξεζεί «κε θαλνληθφ» ή ην πξντφλ ραξαθηε-
ξηζζεί «Αθαηάιιειν γηα ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία» ή «Αθαηάιιειν γηα βξψζε» ή 
«Δπηβιαβέο» ή «Δπηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν», εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 
 

Άξζξν 21ν 
Αλσηέξα βία 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί α-
λσηέξα βία, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα παξαδψζεη ηα είδε µέζα ζηνλ 
ζπµβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή. Ωο πε-
ξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγα-
ζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 
  β. Ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
λα πξνθιήζεθε φρη απφ δηθή ηνπ επζχλε. 

 
 γ. Πιεκκχξα. 
 
 δ. εηζκφο. 
 
 ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 

  ζη. Γηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ζηα κεραλή-
καηα πνπ βεβαηψλεηαη απφ αξκφδηνπο θαη εθφζνλ απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ πξνκεζεπηή πξψησλ πιψλ. 
 

 δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (δηεζλνχο δηθηχνπ). 
 

  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMPARGO). 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξά-
θσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
(άξζξν 204, Ν.4412/2016). 
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 3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηη-
θήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο. 
 

Άξζξν 22o 
Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε χλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 

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

2. πκπιεξσκαηηθψο: 
 

α.  Έλζηαζε 
 

(1) Τπνβάιιεηαη : 
 

    (α) Καηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/2016 [κέρξη ηελ 1-1-2017 (εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Βηβιίνπ IV) (άξζξν 376 
ηνπ Ν.4412/16, παξάγξαθνο 12)]. 
 
    (β) Δληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή γηα φηαλ 
ζηξέθεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη 5 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
    (γ)  Δλψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη 
εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςή ηεο. 
 

(2) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο, απαηηείηαη (κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. Γηα ηνλ ππόςε 
δηαγσληζκό ην ύςνο ηνπ παξάβνινπ θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ δύν 
ρηιηάδσλ επξώ (2.000,00 €). 

 
  β.  Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 

 
   (1) Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10 
 
   (2) Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ 
πξνζθεχγνληνο, ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ, απφ ηπρφλ ν-
ιηθή ή κεξηθή παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
 
   (3) Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά 
πξάμεο, ε νπνία δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ. 
 
   (4) Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, 
κέζα ζε πξνζεζκία (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 
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θαη αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 
πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

 
  γ. Δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ 
 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάι-
ινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 
220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θν-
ξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκε-
ξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκν-
δφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρε-
ηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ή πξνζθπγήο κε ηειενκνηνηππία 
(fax), απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ 
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ πξσ-
ηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο ή πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.2672/98 
θαη ηνπ άξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99. 
 
 4. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε βά-
ζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, δη-
έλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν πξν-
κεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ. 
 
 5. Ζ ππνβνιή έλζηαζεο – πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο πξαγκαηνπνηείηαη 
ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο, ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία, 
µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε µνξθή αξρείνπ 
ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 
 
 6. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, απηά ππνβάι-
ινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεµέλνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε µνξθή αξρεί-
νπ pdf, πξνζθνµίδνληαη δε εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ θαη ζε έληππε 
µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ Ν. 
3943/2011 (ΦΔΚ /Α/66/31-3-11) θαη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ειεθηξνληθνχ 
παξαβφινπ ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΔΚ 1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. 
 

Άξζξν 23ν  
Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο χκβαζεο 

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

 
Άξζξν 24 
Δρεκχζεηα 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί 
απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απ-
ηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ 
ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιε-
ξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ 
βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην 
πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 96 ΑΓ-
ΣΔ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 
κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
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 6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 

 
Άξζξν 25o  

Απνθιεηζκφο Πξνκεζεπηή απφ ηηο Πξνκήζεηεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
 
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91 ηνπ Ν.4412/16, ή είλαη γλσζηφ ζηελ α-
λαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηη-
θή απφθαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ N.4412/16. 
 

Άξζξν 26ν 
Τπνρξεψζεηο πξνκεζεπηή 

 
 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηε-
ξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δί-
θαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πε-
ξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαη-
ψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 
2. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα 

νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα 
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο 
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 

3. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο . 
 
 

4. Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα θάζε 
ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε 
αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 
 

5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε 
απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ 
δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ αζρνιείηαη κε ην έξγν.  
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6. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνκε-
ζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 
ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ πξνκεζεπηή, κφλν εθφζνλ 
απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή 
κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξ-
γάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχ-
λαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφ-
ζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξί-
πησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία ε-
ηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δ-
θηέιεζεο. 
 

Άξζξν 27ν 
Άιινη γεληθνί φξνη 

 
 1. Απνθιείεηαη ν πξνκεζεπηήο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππν-
ρξεψζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
  
 2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη θείκε-
λεο δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγη-
θψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσ-
ληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 3. Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλα-
ςεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016. 
 
 4. Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο, πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα 
δηαπξαγµαηεχζεηο, θαηά ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, µε ηνπο µεηνδφηεο γηα βειηίσζε 
ησλ φξσλ ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 5. Οη ζπκβάζεηο ππεξηζρχνπλ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη 
(δηαθεξχμεηο, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξέο θιπ) εθηφο πξνθαλψο φηαλ ππάξρνπλ 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 
  
 6. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ιχλεηαη, ε-
θφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, απφ ην 
δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε εθαξκνγή ηνπ Διιελη-
θνχ Γηθαίνπ. 
 
 7. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 
θφξσλ, ηειψλ, θιπ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
ζηελ πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζην ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
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 8. Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξί-
πησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
 
 9. Ο παξψλ δηαγσληζκφο θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηηο πξνκή-
ζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηα-
γξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 
 

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
«2» Τπφδεηγµα Δμσηεξηθήο Όςεο Φαθέισλ Πξνζθνξάο 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο  
«4» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
«5» Τπφδεηγµα Πξψηεο Τπεχζπλεο ∆ήισζεο Ν. 1599/1986 
«6» Τπφδεηγµα ∆εχηεξεο Τπεχζπλεο ∆ήισζεο Ν. 1599/1986 
«7» Τπφδεηγµα Σξίηεο Τπεχζπλεο ∆ήισζεο Ν. 1599/1986 
«8» Τπφδεηγµα Σέηαξηεο Τπεχζπλεο ∆ήισζεο Ν. 1599/1986 
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/90/50275/.4804  

 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 

 
 1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπ 
(ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο».  
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ 
απηνχο. 
 
 3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε 
ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, 
θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ 
Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΕΠΕ):  
 

(1) ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
(2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
(3) Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ 

αξκφδηα Αξρή. 
(4) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

(5) Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 
  β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ): 
 
   (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 
θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 
   (2) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα 
Αξρή. 
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  γ.  Γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα: 
 
   (1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο 
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν 
ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
   (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:  
 

   (α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 
    (β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν, 
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
  δ. πλεηαηξηζκνί: 
 
   Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ. 
 
  ε. Ελώζεηο / θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

 
   (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην θάζε 
κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  
   (2) Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ππνγεγξακκέλεο 
ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ 
θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. ηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 
ΗΜΕΙΩΕΙ 
 
 1ε: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νξη-
ζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλν-
ιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλα-
πιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε 
ππεχζπλε δήισζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξε-
ζηψλ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγ-
γεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζηελ ν-
πνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ βξίζθεηαη ζηελ α-
ληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ 
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ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσ-
ληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 
 
 2ε: Πξνζθνξά Ελώζεσλ / Κνηλνπξαμηώλ: 
 
  Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
  
  ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιε-
ζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νιν-
θιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έ-
λσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληη-
θαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Αξρήο 
Πξνκεζεηψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 3ε: Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειψο ή ζε 
Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληφηεηα, απαη-
ηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξ-
ζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα: 
 
  Η. πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
κεηνρψλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην 
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη 
ε ππνρξέσζε απηή, θαζψο φηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρψξηα 
εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ 
Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 
 
  ΗΗ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζε απηνχο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3414/05. 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

ΑΔΑ: 733Ι6-ΙΧΘ
18PROC003966339 2018-11-07
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
ΣΖ  

 

Φ 600.163/90/50275/.4804  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΖ ΦΑΚΔΛΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(κφλν ζε πεξίπησζε έληππεο ππνβνιήο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

• 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟΓΡΑΦΔΗΟ 
 

 • Πξνκήζεηα νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ 
 
• Σεηάξηε 28 Ννε 2018 
 
• (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ – ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

• 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟΓΡΑΦΔΗΟ 
 

 • Πξνκήζεηα Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ 
 
• Σεηάξηε 28 Ννε 2018 
 
• (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

• 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟΓΡΑΦΔΗΟ 
 

 • Πξνκήζεηα Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ 
 
• Σεηάξηε 28 Ννε 2018 
 
• (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 

 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   

Φ 600.163/90/50275/.4804  

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο.......………………….. (πιήξεο επσλπκία πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο) 

Καηάζηεκα…………………………………. 

(Γ/λζε νδφο - αξηζκφο ΣΚ fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο................ 

 ΔΤΡΧ.........…....………………. 

 

Πξνο : 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ /4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ (96 ΑΓΣΔ/4Ο ΔΓ) 

(Οδφο – Αξηζκφο - Σει) 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ.......... ΔΤΡΧ...... 

 

 -Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα εγγπε-

ηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.………………………... 

θαη νινγξάθσο)……………………………………………………..ππέξ ηεο εηαηξεί-

αο……………………………………………………ΑΦΜ:…………………..Γ/λζε 

……………………………………………. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ηεο 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ γηα ηελ πξνκήζεηα 

…………………………………ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 15/2018 δηαθήξπμε ζαο. 

 -Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ, απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν 

ηζρχνο ηεο. 

 -Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 

δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζεο ή έλζηαζεο 

θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 -ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεη-

ηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 -Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ 

έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα π-

πνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 -Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………………………………… 
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(ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 

 (Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ η-

ζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε, δειαδή ζα πξέ-

πεη λα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 κελψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δη-

αγσληζκνχ.) 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξ-

βαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

γηα ηελ Σξάπεδά καο.  

 

Παξαηήξεζε 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην 
άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 

 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   

Φ 600.163/90/50275/.4804  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο.......…………………(πιήξεο επσλπκία πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο) 

Καηάζηεκα………………………………. 

(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ fax) Hκεξνκελία έθδνζεο................ 

 ΔΤΡΧ.........…....………………. 

 

Πξνο : 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ /4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ (96 ΑΓΣΔ/4Ο ΔΓ) 

(Οδφο – Αξηζκφο - Σει) 

 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ.......... ΔΤΡΧ...... 

 

 -Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα εγγπε-

ηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.…………….(θαη νινγξά-

θσο)…………………………..………………………………….., ππέξ ηεο εηαηξεί-

αο…………………………………………… ΑΦΜ:……….…….Γ/λζε………….. 

…………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ 

φξσλ ηεο κε αξηζκφ 15/2018 ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκή-

ζεηα…………………………………………………………………………………...(αξ. 

δηαθήξπμεο 15/2018)πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηεο 96 ΑΓΣΔ. 

 -Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 

δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζεο ή έλζηαζεο 

θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 -ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεη-

ηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 -Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία, είλαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ζ΄ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη 

δελ έρεη απέλαληη καο θακία ηζρχ. 

 -Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθν-

λνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο 
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Παξαηήξεζε 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ λ.4412/20169. 

 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 

 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   

Φ 600.163/90/50275/.4804  

 
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΠΡΩΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 

 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπ-
δξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 1. Δπηζπκνχκε σο εηαηξία « ..................................................» λα ζπκκεηάζρνπκε 
ζηνλ αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ ηεο 96 ΑΓΣΔ γηα ηελ πξνκήζεηα νπσξνθεπεπηηθώλ, 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 15/2018 δηαθήξπμε. 
  
 2. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπ-
μεο ππ΄ αξηζκ 15/2018, ηεο νπνίαο ιάβακε γλψζε. 
 
 3. Ζ εηαηξεία απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
ππ΄αξηζκ 15/2018 .  

 
 4. Λάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ (πξνδηα-
γξαθψλ ή πεξηγξαθψλ θαηά πεξίπησζε), φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο ειε-
θηξνληθνχο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΣΔ πιήξσο θαη α-
λεπηθχιαθηα.  
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 5.  Ζ εηαηξεία δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηά-
θιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 
 6. Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή καο ππήξμε ζπλεπήο 
σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ έλαληη θνξέ-
σλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
 7.  Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή 
θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
 8. Παξαηηνχκαζηε απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (96 ΑΓΣΔ), ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 
 
 9. Ζ εηαηξεία δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο 
ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 
 10. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ηεξνχκε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξέ-
νπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζε-
ζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκ-
βάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 
ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ ε-
ληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 

Υίνο, ..............….2018 
 

             Ο δειψλ 
          (ππνγξαθή) 

 
 Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ 
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 

 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   

Φ 600.163/90/50275/.4804  

 
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 

 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπ-
δξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 
1. Δγψ πξνζσπηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ................................... (πξνέδξνπ ή δηαρεηξηζηή ή 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 
παξαθάησ αδηθήκαηα:  
 
 α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1  
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ.  
 
 β. Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο- πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, (θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα).  
  
 γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 
ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
 δ. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
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φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 
164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκα-
ηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.  
 
 ε. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκν-
θξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005.  
 
 ζη. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Α-
πξηιίνπ 2011.  
 
 δ. ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο ε-
παγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο 
 
 2. Ζ εηαηξεία θαη εγψ πξνζσπηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ................................... (πξνέδξνπ ή 
δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) δελ έρνπκε αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο καο φζνλ α-
θνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηα θαη επηθνπξηθή).  

 
Υίνο, ..............….2018 
 

             Ο δειψλ 
                  (ππνγξαθή) 

 
 Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ 
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
  

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 

 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   

Φ 600.163/90/50275/.4804  

 
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΣΡΗΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 

 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξν-
κείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

  
1. Ζ εηαηξεία δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξη-

ν, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επη-

ρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 

2. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 

3. Γελ πθίζηαηαη γηα ην πξφζσπφ κνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ................................... (πξνέ-

δξνπ ή δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ), θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 

 
4. Γελ ππήξμε πξφηεξε ζπκκεηνρή κνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
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ζχκβαζεο. , 

 
 5. Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιε-
ζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο.  
 

6. Ζ εηαηξεία δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβά-

ζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 

 
Υίνο, ..............….2018 
 

                      Ο δειψλ 
           (ππνγξαθή) 

 
 Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ 
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 

 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «8» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   

Φ 600.163/90/50275/.4804  

 
ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΣΔΣΑΡΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 

 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

  
1.  Ζ εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δπηκειεηήξην ......................................... κε αξηζ-
κφ ΓΔΜΖ.................................................... (Ή φπσο θαηά πεξίπησζε ηζρχεη γηα ηα εκπν-
ξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016)  
  
2.  Ζ δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ φπνπ ζα γίλεηαη ε δηαθίλεζε 
ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη είλαη……………………….νη νπνίεο δχλαηαη λα ππν-
ζηνχλ εμ αξρήο πγεηνλνκηθφ έιεγρν νπνηεδήπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Τπεξεζία.  
 

3.  Γηαζέηνπκε ηηο παξαθάησ άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία ζπκκε-

ηέρνπκε ζην δηαγσληζκφ: 

 
  α. Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ……………………….. 
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  β. Σερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε) 
ζχκθσλα κε ………………… 
 
4.  Έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδνπκε ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-
ζεο ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ή εθαξκφδνπκε ηνλ αληίζηνηρν Οδεγφ Τγηεη-
λήο ηνπ ΔΦΔΣ, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε). 
 
5.  Γηαζέηνπκε άδεηεο θαηαιιειφηεηαο απφ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ θαη φηη ηα νρήκαηα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ππεξεζία ζαο είλαη ηα 
παξαθάησ:………………………. 
 
6. Γερφκαζηε ηνλ έιεγρν θαη επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 
δεισζέλησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, 
θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο, εθφζνλ αλαθεξπρζνχκε 
πξνκεζεπηέο. 
    

7. Απνδερφκαζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηα θαζνξηδφµελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζηνλ Κψδηθα Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηηο ζρεηηθέο πγεην-

λνκηθέο δηαηάμεηο. 

 

8.  Σα πξνζθεξφκελα είδε πξνέξρνληαη απφ ................................................................. 
(ρψξα ή ρψξεο παξαγσγήο). 

        Υηνο, ..............….2018 
                     Ο δειψλ 

        (ππνγξαθή) 
 
 Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ 
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
 
 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/IIδ 
 06 Ννε 18 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.600.163/90/50275/.4804  

 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ 

 
Άξζξν 1ν  

Πεξηγξαθή - Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο  
 

 1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV : 03221200-8 . 
 
  2. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηε ΛΔΘ Υί-
νπ, λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ην επη-
ζπκεί, πέξαλ ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηή, γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πε-
ιαηψλ ηνπο, ρσξίο ε ζχκβαζε λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ ΛΔΘ Υίνπ. 
 

Άξζξν 2ν  
Γηεμαγσγή Γηαγσληζκνχ - Πξνζθνξέο 

 
 1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ-
ζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (ΔΖ∆Ζ), µέζσ ηεο δη-
αδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.  
 
 2. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε 
∆ηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ, νξίδεηαη ε 28 Νοεμβρίοσ 
2018, ηµέρα Τεηάρηη. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη 
ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεµα. Ο ρξφλνο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήµαλζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ, 
ζα γλσζηνπνηνχληαη απηφµαηα, µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖ∆Ζ.  
 
 3. ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή Αμηνιφγεζεο Βηνηερληψλ – 
Βηνκεραληψλ, ζα δηέιζεη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα πξνβεί 
ζηελ αμηνιφγεζε. Σνπ παξφληνο ειέγρνπ εμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δέρηε-
θαλ έιεγρν εληφο δχν εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη θξίζεθαλ θαηάιιειεο.  
 
 4. ε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηελ έθζεζε αμηνινγήζεσο ησλ Βηνηερληψλ -
Βηνκεραληψλ, ππάξμεη απφξξηςε εγθαηαζηάζεσλ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, δηφηη 
νη ζπλζήθεο δελ είλαη παξαδεθηέο γηα ηελ ππεξεζία, δελ απνζθξαγίδεηαη ε νηθνλν-
κηθή πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία θξίλεηαη, σο απνξξηπηέα γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαηε-
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ζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν ππφςε κεηνδφηεο, απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
 
 5. Σε περίπηφζη ηετνικής αδσναμίας λειηοσργίας ηοσ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλ-
λοσ ανσπέρβληηοσ κφλύμαηος, νθεηιφµελνπ ζε γεγνλφηα µε δπλάµελα λα πξν-
βιεθζνχλ, ε 96 ΑΓΣΔ ζα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ ρσξίο ηε 
ρξήζε ηνπ ππφςε ζπζηήµαηνο, ζχµθσλα µε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξά-
γξαθνο 4 ηνπ Ν.4155/2013. ε απηή ηελ πεξίπησζε:  
 
  (α) Σα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
λα ππνβιεζνχλ ζε έληππε µνξθή ζηα γξαθεία ηεο 96 Α∆ΣΔ/4Ο ΔΓ (ηξαηφπεδν 
«ΓΚΗΑΛΑ», Υίνο, ΣΚ 82132).  
    
  (β) Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, Τεηάρηη 28 
Νοεμβρίοσ 2018 και ώρα 10:00. 
  
  (γ) Ζ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο Σε-
ρληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο 96 Α∆ΣΔ, ηη Πέμπηη 29 
Νοεμβρίοσ 2018 και ώρα 10:00. 
 
  (δ) Ζ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ΛΔΘ Υίνπ ηελ Τρίηη 04 Δεκεμβρίοσ 2018 και ώρα 10:00.  

 Άξζξν 3ν  

 

Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνχ 

 
 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη πξνζέιεπζε πξνκεζεπηψλ ή πνπ ηα 
απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ θξηζνχλ αζχµθνξα γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, 
ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θαηά ηελ θξίζε ηεο, ν δηαγσληζκφο είλαη δπλαηφλ λα 
µαηαησζεί ρσξίο λα επαλαιεθζεί, ή λα επαλαιεθζεί σο πξφρεηξνο ή δεκφζηνο µε 
έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, µεηά απφ λεψηεξε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπ-
μεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζε φζνπο ζπκκεηείραλ 
ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζµφ. 

  

Άξζξν 4ν  
Πξνζθεξφκελεο Σηκέο 

 
 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ νηθνλνκη-
θέο πξνζθνξέο, γηα φζα είδε επηζπκνχλ,. Όιεο νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα θνξνχλ 
ηηκή αλά θηιφ εθνδίνπ. Πξνζθνξέο γηα πξντφληα κε πξνδηαγξαθέο δηαθνξεηηθέο 
απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε.  
 
 2. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ ζα γίλεη δεθηή θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηαο η-
ζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
  
 3. Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο ζηελ πξνζζήθε «1/Β» ηεο 
παξνχζαο. 
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 4. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε ηεο ρακε-
ιφηεξεο ηηκήο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην πςειφηεξν πνζνζηφ εθπηψζεσο επί ηνηο % 
επί ηεο µέζεο ηηµήο ιηαληθήο πσιήζεσο ησλ εηδψλ επί ηνπ «∆ειηίνπ Πηζηνπνηήζε-
σο Σηµψλ» ηνπ Σµήµαηνο Δµπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζα είλαη εληαία επί 
φισλ ησλ εηδψλ. 
  

Άξζξν 5ν 
Παξάδνζε - Παξαιαβή – Πνηφηεηα 

 

 1. Ο δηαγσληζκφο θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ηζρχνπλ γηα ην ζπζζί-
ηην ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, αλεμαξηήησο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα ηεο επη-
ρείξεζεο. Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλά-
γθεο ηνπο ζηα είδε πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκ-
βαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε εηδψλ πνπ δελ ζα πξνβιέπν-
ληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη. 
  
 2. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζν-
ηήησλ, αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε ν 
πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα ηελ ππνρξεσηηθή δηάζεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ηνπ. ε εμαηξεηηθέο θαη κφλν πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή, ε κε 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνην είδνο εθηφο 
επνρήο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.  
 
 3. Ζ παξαγγειία ζα δίλεηαη ζην ΠΥ απφ ηηο Μνλάδεο θαηά ηελ παξαιαβή 
ησλ πξντφλησλ γηα ηελ επφκελε παξαιαβή, εγγξάθσο θαη ππνγεγξακκέλε απφ ην 
ζηηηζηή θαη ηνλ Αμησκαηηθφ ζπζζηηίνπ ηεο θάζε Μνλάδνο. ηε ζπλέρεηα ην ΠΥ ζα 
ππνβάιιεη ζρεηηθή παξαγγειία ζηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέ-
ηεη φια ηα είδε γηα ηα νπνία αλαδείρηεθε κεηνδφηεο, ζηηο πνζφηεηεο πνπ ζα θαζν-
ξίδνληαη απφ ηηο παξαγγειίεο θαη λα ηηο παξαδίδεη έγθαηξα, παξνπζία ηεο επηηξν-
πήο παξαιαβήο.  

 
 4. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζα γίλεηαη κε κέξη-
κλα θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεη-
λήο, ηνπιάρηζηνλ θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή απφ ην ρψξν ηνπ ΠΥ θαη απφ ψξα 
08:00 έσο 13:00. 

 
 5. Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη παξνπζία 
ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ ΠΥ ή ηεο ΑΓΣΔ. Δλ ζπλέρεηα ηα είδε ζα παξα-
ιακβάλνληαη απφ ηνλ Αμθφ σλίσλ θάζε Μνλάδνο. Πεξηνδηθά ζα γίλεηαη έιεγρνο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη απφ ηνλ Κηελίαηξν ηεο 96 ΑΓΣΔ ή άιια αξκφδηα 
φξγαλα απηήο. 

   
 6. Όιεο νη πνζφηεηεο ζα δπγίδνληαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο παξνπζία 
ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ηεο επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ ΠΥ θαη 
ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ Μνλάδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 
λα ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν παξαιαβήο ηνπ ΠΥ, δηθή ηνπ δπγαξηά πνπ ζα έρεη ε-
ιεγρζεί γηα ηελ αθξίβεηά ηεο απφ ηελ αξκφδηα αγνξαλνκηθή αξρή. Καηά ηελ παξά-
δνζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ λα αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ ζπζθεπαζηψλ. 
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 7. Σα θελά είδε ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα – ηειάξα θιπ), δε ζα ρξεψλνληαη, 
αιιά ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
 8. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ αλάδνρν κέζα κεηαθνξάο πξέπεη λα έ-
ρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηα πξντφληα απφ ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θαη ξππάλζεηο. Οη ρψξνη ησλ νρεκάησλ λα είλαη θαζαξνί θαη λα απνιπ-
καίλνληαη πεξηνδηθά. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θα-
ηάζηαζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη ηε λνκνζεζία θπξψζεηο. 

   
 9. Ζ ΑΓΣΔ κε ηα φξγαλά ηεο, ζα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ νπσξν-
θεπεπηηθψλ, θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηα-
θνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο. 
  
 10. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έ-
ιεγρν ζεσξεζεί αθαηάιιειε ή Β' θαηεγνξίαο, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ε ΑΓΣΔ δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 11. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηε-
ηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα 
πνζφηεηα νπσξνθεπεπηηθψλ, ε ΑΓΣΔ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα αλα-
γθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 12. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θξη-
ζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακηά επηβά-
ξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ, ε 96 ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη 
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε θαη ηε λνκνζεζία θπξψζεηο. 
 
 13. Ζ 96 ΑΓΣΔ δχλαηαη κνλνκεξψο λα ηξνπνπνηεί ηηο εκέξεο, ηνλ ηφπν θαη 
ηηο ψξεο παξάδνζεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ δελ επηθέξεη θακία 
επηβάξπλζε ζηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί παξάδνζεο πξντφλησλ απ' επζείαο ζηηο 
Μνλάδεο, ζα εθηεινχληαη πάιη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη έιεγρνη, σο πξνο ηελ 
πνηφηεηα ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβα-
ζεο, απφ ηα φξγαλα ησλ Μνλάδσλ. 
 

Άξζξν 6ν 

Λεηηνπξγία Σκήκαηνο Οπσξνθεπεπηηθψλ ζην Π Υίνπ  
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο νπσξνθε-
πεπηηθψλ ζην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην (Π) Υίνπ φιεο ηηο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 
ηελ πξσηλή ιεηηνπξγία ηνπ, κε γλψκνλα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ πειαηψλ ηνπ πξα-
ηεξίνπ, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 
 
  α. Σα πξνο πψιεζε πξντφληα ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο (θαηεγνξί-
αο «EXTRA» ή «Η»). 
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  β. Με επζχλε ηνπ Π Υίνπ θαη ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηή, νη ηηκέο 
πψιεζεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη, θζελφηεξεο (θαηά πξνηίκεζε) ή ίζεο θαη 
νπσζδήπνηε ζεκαληηθά θζελφηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο.  
 
  γ. Ζ ηειηθή ηηκή πσιήζεσο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζην νπσξνπν-
ιείν, ζα εμάγεηαη απφ ην ΠΥ κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πσ-
ιήζεσο ησλ εηδψλ, ηνπ πεξηνδηθά εθδηδφκελνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ», 
ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γλζεο Αλάπηπμεο Αηηηθήο, απφ φπνπ ζα αθαηξείηαη ν 
ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζα εθαξκφδεηαη ε πξνζθεξζείζα έθ-
πησζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηε λ. 
Υίν θαη ην θέξδνο ηνπ ΠΥίνπ . 
 
  δ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ζε επδηάθξηην ζεκείν 
ηνπ νπσξνπσιείνπ, αλαιπηηθφ πιαζηηθνπνηεκέλν θαη ζε θαηάιιειε κεγέζπλζε 
(ηνπιάρηζηνλ Α3) ηηκνθαηάινγν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα 
νη ηειηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ε πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο 
ε ηηκή πψιεζεο έθαζηνπ πξντφληνο λα αλαξηάηαη ζε θαηάιιειν ζεκείν πιεζίνλ 
ηνπ πξντφληνο κε πηλαθίδεο θαη λα παξαδίδεη ζηνπο πειάηεο απφδεημε ηεο ηακεηα-
θήο κεραλήο. 
 
  ε. ην ηέινο ηεο θάζε εκέξαο ν ππεχζπλνο ηνπ Π Υίνπ ζα εθηειεί ην 
ινγηζηηθφ έιεγρν ηεο ηακεηαθήο κεραλήο θαη ζα παξαιακβάλεη απφ ηνλ ππάιιειν 
ηνπ νπσξνπσιείνπ ηα ρξήκαηα.  
 
  ζη. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη, γηα ηελ άςνγε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία 
ηνπ νπσξνπσιείνπ, θαζψο θαη ηελ πιεξφηεηα απηνχ, κε γλψκνλα ηελ πιήξε θά-
ιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπ Π Xioπ. 
 
  δ. ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί φηη, ν πξνκεζεπηήο, δελ θαηα-
βάιιεη πξνζπάζεηεο, γηα ηελ επηθεξδή ιεηηνπξγία ηνπ ή ζπκβάιιεη κε εκθαλείο ή 
αθαλείο δηαδηθαζίεο, ζηε δηαθνπή ηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, επηβάιινληαη νη πξνβιε-
πφκελεο θπξψζεηο.  
 
 2. Ζ πψιεζε ζα γίλεηαη κε κέξηκλα, κέζα, πξνζσπηθφ θαη επζχλε ηνπ 
πξνκεζεπηή, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ην Π Υίνπ, ηα δε πξντφληα πνπ δε ζα πσ-
ινχληαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ 
πξαηεξίνπ. Σν νπσξνπσιείν ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Π Υίνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηαγέο ηεο 96 ΑΓΣΔ. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη, απηφκαηε δπγαξηά ζην 
νπσξνπσιείν γηα ηε δχγηζε ησλ εηδψλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή θξίλεη φηη 
ρξεηάδεηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νπσξνπσιείνπ. Ζ δπγαξηά ζα πξέπεη λα 
είλαη αθξηβείαο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απ-
ηνθφιιεηεο εηηθέηαο ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ην είδνο, ην βάξνο, ε ηηκή πψ-
ιεζεο θαη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο.  
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη δηαξξχζκηζε, βειηίσζε, πξν-
ζζήθε ή αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ ηνπ νπσξνπσιείνπ κε έμνδα ηνπ θαη έγγξαθε έ-
γθξηζε ηεο 96 ΑΓΣΔ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ησλ εξ-
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γαζηψλ απηψλ. ηνλ πξνκεζεπηή ζα δηαηεζεί ηακηαθή κεραλή ηνπ Π Υίνπ.  
  
 5. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη φπσο θαη γηα ηα πξντφληα πνπ 
παξαδίλνληαη ζηηο Μνλάδεο. 

 
 6. Ζ 96 ΑΓΣΔ δχλαηαη κνλνκεξψο λα ηξνπνπνηεί ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ νπσξνπνιείνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ επηθέξεη θακία επηβάξπλζε 
ζηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ. 
 

Άξζξν 7ν 
Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθάησ : 

 
  α.  Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλα-
γθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε µε 
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο. 
 
  β. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ εληεηαιµέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο πν-
ζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
  γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο 
 
  δ.  Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο θαηάιιεινπ νρήκαηνο ςπγείνπ, ην 
νπνίν ζα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα, θαη ζα έρεη δεισζεί ζε ππεχζπλε δή-
ισζε. 
 
  ε. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξε-
ζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξαµνλή 
θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη ζε θάζε 
ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, 
γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα απαξαίηεηα δειηία 
εηζφδνπ, ηα νπνία µε ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 
 
 2. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεί θαηά ηελ είζν-
δφ ηνπ θαη παξαµνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα ην 
ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ ζα 
έρεη θαµηά εξγαζηαθή, νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία. 
 
 4. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε πνπ 
ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 5. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ 
Γηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ. 
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 6. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη όλα ηα είδη για ηα οποία 
αναδείτηηκε μειοδόηης, ζηηο πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξαγγειί-
εο. 
 

Άξζξν 8ν 
Τγεηνλνκηθφο – Πνηνηηθφο έιεγρνο 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο πξνβιεπφκελεο αγνξα-
λνκηθέο - πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 
θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο εγθαηαζηάζεηο 
πξέπεη είλαη θαζαξέο θαη επθαηάζηαηεο, λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα 
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
 
 2. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε νπνην-
δήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν µπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησµαηηθψλ, 
θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ εηδψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. ∆ηθαίσµα 
εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξµφδηα φξγαλα ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο φ-
πσο ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ, ηα ππεχζπλα 
φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηµειήο επηηξνπέο πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ 
απηφ απφ ηελ 96 Α∆ΣΔ ή ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ηα-
ηξφο/θηελίαηξνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κε ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο ή 
ηεο πξνβιεπφκελεο πνηφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, ε ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δη-
θαίσκα εθαξκνγήο ησλ θαζνξηδφκελσλ ζην άξζξν 10, ησλ γεληθψλ φξσλ. 
 
 3. Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη εξ-
γαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξµφδηα ε-
πηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 4. Ζ αμία ησλ ιαµβαλνµέλσλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζε-
σλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνκεζεπηή [Τ.Α. Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 
Β’/6 Απγ 07)]. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ δελ εμνθινχληαη εληφο κελφο 
απφ εηδνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή, δχλαληαη λα εηζπξαρζνχλ είηε ζπκ-
ςεθηζηηθά απφ φηη έρεη λα ιάβεη ν πξνκεζεπηήο, είηε απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέ-
ιεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε λα εηζπξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ.  
 
 5. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 
  α.  Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχµβαζεο ηνπ πξν-
κεζεπηή ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 
  β.  Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα 
ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηνχ. 
 
 6. Δίδε ειέγρσλ: 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο – νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο 
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µκαθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ην δηθαίσµα ηεο απνξξίςεσο θαη µε παξαιαβήο 
ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγ-
ρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, θαζψο επίζεο θαη αληηθα-
λνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο.  
  
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη µε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε 
ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε 
πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε 
απνζηνιή ηνπο µφλν ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Οη 
πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη κηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο 
θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξ-
γεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο κνλάδνο Αλαγξάθνληαη ππνρξεσ-
ηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 
 
 7. Καη΄ έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 
 
  α. Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιε-
ςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο αλ επηζπµεί 
ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγκαηνο λα γίλεη παξνπζία λφµηµνπ επηζηε-
κνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην νλνκα-
ηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία 
ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε 
ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θαµία δήισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ 
νπνίν ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο άζθεζεο έ-
θεζεο. 
 
  β. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ ή ζνβαξήο 
πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, χζηε-
ξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο, ηφηε 
εθαξκφδνληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο γεληθνχο φ-
ξνπο. 
 

Άξζξν 9ν 
Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί - Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
 1. Σα πξντφληα λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαηά πξνηίκεζε Διιεληθήο πξνέ-
ιεπζεο), λα πιεξνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γεληθνχ Δπηηε-
ιείνπ ηξαηνχ θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ φξσλ θαη 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 2. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «2/Β» ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ζηηο ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Φχιιν ζπκκφξθσζεο δελ απαηηείηαη. 
 
 3. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θάζε είδνπο ζα είλαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ηειάξα-θινχβεο-ζαθνχιεο).  
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Άξζξν 10ν 
Δγγπνδνζία 

 
1. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, εγγσηηική επιζηολή ζσμμεηο-
τής, ύυοσς 2% (2.000€) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, π-
πνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγσηηική επιζηολή καλής εκηέλεζης ηης ζύμβαζης, 
ύυοσς 5% (5.000€) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ, (ή αλαιν-
γηθά ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο κεηνδφηεο, αλάινγα 
κε ηα είδε πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ ζηνλ θαζέλα). 
 
 3. Ζ κνξθή θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο θαηάζεζήο ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Άξζξν 11ν 
Καηαθχξσζε – Τπνγξαθή χκβαζεο 

 
 Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ, ε νπνία δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα γηα ηελ αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξνκεζεπηψλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πξν-
κεζεπηή ή ηνπο πξνκεζεπηέο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσλη-
ζκφο, εμνπζηνδνηείηαη ν Γηεπζπληήο ηεο 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ. 
 

Άξζξν 12ν  
Άιινη Δηδηθνί Όξνη 

 
  1. Κάζε πξνκεζεπηήο επζχλεηαη (αζηηθά θαη πνηληθά) γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδίδεη, θαζψο θαη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ 
ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ππαηηηφηεηα (αθφκε θαη ειαθξά ακέιεηα) ηνπ πξνζσ-
πηθνχ ηνπ.  
 
 2. Σν πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο θαηά ηελ εί-
ζνδν ηνπ ζηελ Μνλάδα, ζα πξέπεη, λα ηχρεη ηεο αλαγθαίαο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηα 
γξαθεία αζθαιείαο ησλ Μνλάδσλ, λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα δηαζέηεη 
ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγί-
αο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
  
 3. Ζ 96 ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία 
απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα απνδεκίσζε, φηαλ απφ ηελ ππεξεζία δηαηαρζεί ε 
θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνκήζεηα εηδψλ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ ή φηαλ ηξνπν-
πνηεζεί ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηα ππφ πξνκήζεηα είδε. 
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  4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ιπζεί κνλνκεξψο απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ ζε 
πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Π Υίνπ. 
 

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Τπφδεηγκα) 
«2» Πίλαθαο Πξνδηαγξαθψλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ 
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ   
Φ 600.163/90/50275/.4804  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Τπφδεηγκα) 

 
Ο ππνγεγξαµµέλνο ............................ (Ολνµαηεπψλπµν) ηνπ ......................  
(Όλνµα Παηξφο) θάηνηθνο .................. (Πφιε, Υσξηφ) ................................... (Οδφο 
θαη αξηζµφο) ηει. ............... πνπ εθπξνζσπψ ηελ ....................................... (Όλνµα 
Δηαηξείαο) ζαο γλσξίδσ ηα παξαθάησ:  
 
 α. Λάβαµε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 
15/2018 ηεο 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ, ηνπο νπνίνπο ηνπο απνδερφµαζηε πιήξσο, φπσο θαη 
ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζµνχο.  
 
 β. Πξνζθέξσ ηελ έθπησζε, πνπ ζα είλαη εληαία επί φισλ ησλ εηδψλ νπσ-
ξνθεπεπηηθψλ, µε βάζε ηε µέζε ηηµή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ επί ηνπ 
«∆ειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηµψλ» ηνπ Σµήµαηνο Δµπνξίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 
φπσο παξαθάησ:  
 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΔΚΠΣΩΖ (%) ΔΠΗ ΣΖ ΜΔ-
Ζ ΣΗΜΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΩΛΖΖ ΔΠΗ ΣΟΤ 

«ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΗΜΩΝ» ΣΟΤ ΣΜΖ-
ΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗ-

ΚΖ 

1. ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α΄ 

   

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη δχν δεθαδηθά ςεθία.  
 
 Υίνο, ……………………..….2018 
             -Ο- 
            ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
              Τπνγξαθή 
         θαη ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο 
Βαγγειάηνο                    
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              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖ  

 

Φ 600.163/90/50275/.4804  
 

ΠΗΝΑΚΑ  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ (α) 

 

Α/Α 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ΔΚΓΟΖ ΘΔΜΑ 

1 ΠΓΔ-ΝΟΠ-494  ΔΚΓΟΖ 1ε ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ  (β)  

2 ΠΓΔ-ΝΣ-435  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΖ ΣΟΜΑΣΑ  

3 ΠΓΔ-ΝΔ-442  ΔΚΓΟΖ 2ε ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ  

4 
ΠΓΔ-ΝΜΡ-451  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΜΑΡΟΤΛΗA, ΚΑΣΑΡΑ 

ΑΝΣΗΓΗA, ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ ΑΝΣΗΓΗA  

5 ΠΓΔ-ΝΦΡ-467 ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΔ ΦΡΑΟΤΛΔ  

6 ΠΓΔ-ΝΣ-465  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΣΑΦΤΛΗΑ  

7 ΠΓΔ-ΝΑΚ-493 ΔΚΓΟΖ 1ε ΝΩΠΑ ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ  

8 ΠΓΔ-ΝΑΥ-439  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΑΥΛΑΓΗΑ 

9 ΠΓΔ-ΝΜΖ-453  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΜΖΛΑ 

10 ΠΓΔ-ΝΠΓ- 457  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΔ ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΛΤΚΔ  

11 ΠΓΔ-ΝΡΝ-460  ΔΚΓΟΖ 2ε ΡΟΓΑΚΗΝΑ - ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ  

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
(α) Αληίγξαθα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ. 
 
(β) ηελ θαηεγνξία Νσπά Οπσξνθεπεπηηθά, αλήθεη ην ζχλνιν ησλ λσπψλ νπσ-
ξνθεπεπηηθψλ, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνζζήθε κε μερσ-
ξηζηέο πξνδηαγξαθέο. ΓΖΛΑΓΖ, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παξαθάησ: 
παηάηεο, αγγνχξηα, βεξίθνθα, κατληαλφο, άλεζνο, ζέιηλν, δπφζκνο, θαξφηα, θαξ-
πνχδηα, θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, ιάραλν άζπξν - θφθθηλν, θξεκκχδηα μεξά-θξέζθα 
- ζηηθάδν, καληηάξηα, κειηηδάλεο, κπαλάλεο, κπξφθνιν, πεπφληα, πξάζα, ζθφξδα, 
ζπαλάθη, θεξάζηα, πηπεξηέο (πιελ γιπθψλ). 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ   
Φ.600.163/90/50275/.4804  

 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜ 15/2018 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ. ΑΡΙΘM 15 /2018  

Ππομήθειαρ Οπωποκηπεςηικών  
για ηιρ ανάγκερ ηων Μονάδων ηηρ 96 ΑΓΣΔ 

 
 
 
 

Γεκέμβπιορ 2018 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ 15/2018 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ  

ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ 96 ΑΓΣΔ 
 
 
 1. ηε Υίν, ζήκεξα ηελ …….……. 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο …….. 
 …………. θαη ψξα …………, ζην γξαθείν ηεο 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ, νη ππνγεγξακκέλνη: 
 
  α. …………………………………………..………….., εθπξφζσπνο ηεο 
96 ΑΓΣΔ. 
 
  β. …………………………………………………..……, εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο «…………………………………………….» 
 

π π ο β ή κ α μ ε 
 
ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νπσξνθεπεπηηθψλ Α΄ πνηφηεηαο, κε 
πνζνζηφ εθπηψζεσο ……… %, επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πσιήζεηο ησλ εηδψλ, 
ηνπ πεξηνδηθά εθδηδφκελνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ», ηνπ Σκήκαηνο Δκπν-
ξίνπ ηεο Γλζεο Αλάπηπμεο Αηηηθήο, ζε εθηέιεζε ησλ θάησζη: 
 
  α. Φ.600.163/…/…………/……/…..Ννε 2018/96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ (δγή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη 
 
  β. Φ.600.163/…/…………/……/…..Γεθ 2018/96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ (δγή 
θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ)  
 
νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ζηεξίδεηαη: 
 
  α. ην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
   
  β. ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο απηνχ. 
 
  γ. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 
 
  δ. ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή 
θαζψο θαη ζε ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηξφθηκα. 
 
  ε. ηα παξαθάησ επί κέξνπο άξζξα. 
 

Άπθπο 1Ο  
Ανηικείμενο ύμβαζηρ 

 
 1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, αθνξά ζηελ πξνκήζεηα νπσξν-
θεπεπηηθψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπζζηηίνπ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ νπσξνπσιείνπ ζην Π Υίνπ. 
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 2. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ησλ εηδψλ θαη ησλ α-
ληίζηνηρσλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. 
 
 3. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηε ΛΔΘ Υί-
νπ, λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, εθφζνλ ην επηζπ-
κεί, πέξαλ ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηνχ, γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πε-
ιαηψλ ηνπ. Ζ ζχκβαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε ΛΔΘ Υίνπ. 
 

Άπθπο 2ο 
Γιάπκεια ύμβαζηρ - Αναπποζαπμογή Σιμήρ 

 
 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, απφ …………. Γεθ 2018 
κέρξη …………… Γεθ 2019, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη 6 κήλεο κνλνκεξψο 
απφ ηελ ππεξεζία. Ζ παξαπάλσ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί επηπιένλ κέρξη 
αθφκε έλα εμάκελν, χζηεξα απφ θνηλή απνδνρή ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ 
κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηζρχνπζεο ηηκέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαπξν-
ζαξκνγή. 

 
Άπθπο 3ο 

Δγγςοδοζία 
 

 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο ν κεηνδφηεο θαηέζεζε εγγπεηηθή επη-
ζηνιή πνζνχ πένηε σιλιάδων επξψ (5.000€) ηος ………………………………….. 
κε αξηζκφ ………………………..  

 
Άπθπο 4ο 

Καθοπιζμόρ ηιμήρ 
 

 Ζ ηειηθή ηηκή πσιήζεσο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα 
εμάγεηαη απφ ην ΠΥ κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πσιήζεσο 
ησλ εηδψλ, ηνπ πεξηνδηθά εθδηδφκελνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ», ηνπ Σκή-
καηνο Δκπνξίνπ ηεο Γλζεο Αλάπηπμεο Αηηηθήο, ζα αθαηξείηαη ν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη 
ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζα εθαξκφδεηαη ε πξνζθεξζείζα έθπησζε ηνπ πξνκε-
ζεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηε λ. Υίν . 

 
Άπθπο 5ο  

Οικονομικέρ Δπιβαπύνζειρ - Κπαηήζειρ - Έξοδα 
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, θνξηνεθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη 
ηελ παξάδνζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ έδξα ηνπ Π Υίνπ θαη ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Ζ αμία ησλ δεηγµάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ Τπε-
ξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

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

ΑΔΑ: 733Ι6-ΙΧΘ
18PROC003966339 2018-11-07



 Γ-4 

./. 

 
  δ. Mε παξαθξάηεζε ΦΔ, ζε πνζνζηφ 4%, επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 
πξντφλησλ (ρσξίο ΦΠΑ), ε νπνία ζα δηελεξγείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ 
ηηκνινγίσλ (βάζε ηνπ Ν. 2198/94). 
 
 2. Σα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδεη ν πξνκεζεπηήο πξνο ην Π Υίνπ δελ ππφθεη-
ληαη ζε θξαηήζεηο δεκνζίνπ (ΜΣ, ραξηφζεκν θιπ.). 
 
 3. Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ 
ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 
πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 

Άπθπο 6ο  
Πληπωμή – Γικαιολογηηικά 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη κεληαίσο απφ ην Π Υίνπ θαη 
ζα παξαθξαηείηαη 4%, γηα ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο (Ν.2198/94), επί 
ηεο θαζαξήο αμίαο. 
 
 2. Ζ ηειηθή ηηκή πσιήζεσο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, 
ζα εμάγεηαη απφ ην ΠΥ κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πσιήζεσο 
ησλ εηδψλ, ηνπ πεξηνδηθά εθδηδφκελνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ», ηνπ Σκή-
καηνο Δκπνξίνπ ηεο Γλζεο Αλάπηπμεο Αηηηθήο, ζα αθαηξείηαη ν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη 
ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζα εθαξκφδεηαη ε πξνζθεξζείζα έθπησζε ηνπ πξνκε-
ζεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηε λ. Υίν . 
 
 3. ε θάζε παξάδνζε νπσξνθεπεπηηθψλ, ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξη-
πιφηππν δειηίν απνζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε 
πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε επσλπκία (είδνο) ηνπ νπσξνθεπεπηηθνχ ζχκθσλα 
κε ην «Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ». 
 
 4. Παξαζηαηηθά πιεξσκήο, ζα απνηεινχλ ηα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα ηνπ 
πξνκεζεπηή, κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ Γεκνζίνπ 
Σακείνπ. 
 
  β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηή-
καηνο ηνπ ΗΚΑ.  
 
 5. Σα θελά είδε ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα – ηειάξα θιπ), δε ζα ρξεψλνληαη, 
αιιά ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Άπθπο 7ο  
Παπάδοζη - Παπαλαβή 

 
 1. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζα γίλεηαη κε κέξη-
κλα θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεη-
λήο, ηνπιάρηζηνλ θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Γηα ηηο Μνλάδεο ηεο πεξηνρήο Υίνπ, Υαιθεηνχο θαη ην Βξεθνλεπηα-
θφ ηαζκφ Υίνπ, ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ θαη ηνπ Βξεθν-
λεπηαθνχ ηαζκνχ Υίνπ αληίζηνηρα, απφ ψξα 08:00 έσο 11:00. Ζ παξαιαβή ησλ 
πξντφλησλ ζα γίλεηαη απφ Αμθφ πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα, παξνπζία ηνπ 
ηαηξνχ θαη ηνπ δρζηή ηξνθίκσλ ηεο Μνλάδαο. Πεξηνδηθά ζα γίλεηαη έιεγρνο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη απφ ηνλ Κηελίαηξν ηεο 96 ΑΓΣΔ ή άιια αξκφδηα 
φξγαλα απηήο. 
 
  β. Γηα ηηο ππφινηπεο Μνλάδεο ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ζην ρψξν ηνπ 
ΠΥ θαη απφ ψξα 08:00 έσο 13:00. Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη απφ 
ηνλ Αμθφ σλίσλ θάζε Μνλάδαο παξνπζία ηνπ Κηεληάηξνπ ή άιισλ αξκνδίσλ νξ-
γάλσλ ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
 2. Σα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φ-
ξνπο πγηεηλήο, φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ θαη ηα νπνία :  

 
  α. Να δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα κεηαθνξάο θαη λα είλαη θα-
ηάιιεια γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ, κε αλάινγε ηζνζεξκηθή θαη ςπθηηθή ηθαλφηεηα. 
 
  β. Να είλαη θιεηζηά ψζηε λα κελ ζθνλίδνληαη ηα πξντφληα θαη λα πξν-
ζηαηεχνληαη απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 
  γ. Ο ρψξνο πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα θαη γεληθά ν ρψξνο ησλ 
κέζσλ κεηαθνξάο λα είλαη πάληνηε θαζαξφο θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά (ζρεηηθή 
βεβαίσζε απνιπκάλζεσο λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο Ηαηξνχ ή 
άιινπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο Μνλάδνο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ). 
 
 3. Ζ παξαγγειία ζα δίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηηο Μνλάδεο θαηά ηελ 
παξαιαβή ησλ πξντφλησλ γηα ηελ επνκέλε εγγξάθσο ππνγεγξακκέλε απφ ην ζη-
ηηζηή θαη ηνλ Αμησκαηηθφ ζπζζηηίνπ. Όιεο νη πνζφηεηεο ζα δπγίδνληαη θαηά ηελ πα-
ξάδνζή ηνπο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ εθπξν-
ζψπνπ ησλ Μνλάδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηνπνζε-
ηήζεη ζην ρψξν παξαιαβήο, δηθή ηνπ δπγαξηά πνπ ζα έρεη ειεγρζεί γηα ηελ αθξί-
βεηά ηεο απφ ηελ αξκφδηα αγνξαλνκηθή αξρή. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ νπσξνθε-
πεπηηθψλ λα αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ ζπζθεπαζηψλ. 
 
 4. ε θάζε παξάδνζε νπσξνθεπεπηηθψλ ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξη-
πιφηππν δειηίν απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ. Kαηά ηελ παξάδνζε ησλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ ζηηο Μνλάδεο λα αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ ζπζθεπαζηψλ. 
 
 5. Ζ ΑΓΣΔ κε ηα φξγαλά ηεο, ζα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ νπσξν-
θεπεπηηθψλ, θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηα-
θνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο. 
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 6. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έ-
ιεγρν ζεσξεζεί αθαηάιιειε ή Β' θαηεγνξίαο, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ε ΑΓΣΔ δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηε-
ηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα 
πνζφηεηα νπσξνθεπεπηηθψλ, ε ΑΓΣΔ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα αλα-
γθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 
8. Ζ 96 ΑΓΣΔ δχλαηαη κνλνκεξψο λα ηξνπνπνηεί ηηο εκέξεο, ηνλ ηφπν θαη 

ηηο ψξεο παξάδνζεο ησλ νπσξνιαραληθψλ. Σν γεγνλφο απηφ δελ επηθέξεη θακία 
επηβάξπλζε ζηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ. 

 
 9. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκε-
ζεχεηαη θαη θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε θακία πεξίπησ-
ζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα ηελ ππνρξεσηηθή δηά-
ζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ηνπ. ε εμαηξεηηθέο θαη κφλν πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή, 
ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνην είδνο 
εθηφο επνρήο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο παξαιακβάλνπζαο επηηξνπήο.  
 

10. ε πεξίπησζε, παξάδνζεο πξντφλησλ απ' επζείαο ζηηο Μνλάδεο, ζα 
εθηεινχληαη πάιη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη έιεγρνη, σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ 
παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, απφ ηα φξ-
γαλα ησλ Μνλάδσλ. 

 
Άπθπο 8ο 

Δκσώπηζη ςμβαηικών Τποσπεώζεων 
 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ππφ ηνπ κεηνδφηνπ, ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππν-
ρξεψζεσλ, ζε ηξίηνπο. 
 

Άπθπο 9ο 
Τγειονομικόρ – Ποιοηικόρ έλεγσορ και παπαλαβή 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο πξνβιεπφκελεο αγνξα-
λνκηθέο - πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 
θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
 
 2. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε νπνην-
δήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν µπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησµαηηθψλ, 
θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ εηδψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή. Γηθαίσµα 
εθαξµνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξµφδηα φξγαλα ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο φ-
πσο ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ, ηα ππεχζπλα 
φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηµειήο επηηξνπέο πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ 
απηφ απφ ηελ 96 Α∆ΣΔ ή ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα ζπµµεηέρεη ηαηξφο. ε πεξί-
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πησζε πνπ δηαπηζησζεί, κε ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο ή ηεο πξνβιεπφκελεο 
πνηφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, ε ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ 
θαζνξηδφκελσλ ζην άξζξν 11, ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. ∆εηγµαηνιεςία ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ, γηα µαθξνζθνπηθή θαη εξ-
γαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξµφδηα ε-
πηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγµαηα ζα ιαµβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνµεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνµαηεπψλπµν ηνπ 
νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 4. Ζ αμία ησλ ιαµβαλνµέλσλ δεηγµάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζε-
σλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνµεζεπηή. 
 
 5. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξµνγήο ηεο ζχµβαζεο ηνπ πξν-
κεζεπηή ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 
  β.  Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνµηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα 
ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα ηνπ πξνµεζεπηνχ. 
 
  γ. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα εθαξµφδεη εθηάθηνπο ειέγ-
ρνπο δεηγµαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνµεζεπηνχ φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν 
πξνµεζεπηήο ζθφπηµα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή µε 
πξνβιεπφµελεο ψξεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγµαηνιεςία γίλεηαη απφ 
ηξηµειή επηηξνπή, έλα µέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλά-
δνο. 

 
 6. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξαιαβή γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγα-
ζηεξηαθή εμέηαζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ή κε πξαθηηθή δνθηκή κε ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά : 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο – νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχµελεο 
µαθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ην δηθαίσµα ηεο απνξξίςεσο θαη µε παξαιαβήο 
ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγ-
ρνο. 

  
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξµφδεηαη µε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε 
ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε 
πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε εθαξµνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγµάησλ θαη ε 
απνζηνιή ηνπο µφλν ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Οη 
πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη κηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο 
θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξ-
γεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο κνλάδνο θαη αλαγξάθνληαη ππν-
ρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 

 
  γ. Με πξαθηηθή δνθηκή. 

 
 7. Καη΄ έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 
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   (1) Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγµαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγµαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο 
αλ επηζπµεί ε θαη’ έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγµαηνο λα γίλεη παξνπζία 
λφµηµνπ επηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη ζπγ-
ρξφλσο ην νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα γίλεη ε έθεζε 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε πε-
ξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο θαµία δήισζε, ηφηε ν θχ-
ξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψµαηνο άζθεζεο έθεζεο. 

 
   (2) ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ ή ζνβα-
ξήο πγεηνλνµηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, 
χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο, ν 
πξνµεζεπηήο ηφηε εθαξκφδνληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο. 

 
Άπθπο 10ο 

Σεσνικοί Πποζδιοπιζμοί 
 

1. Σα πξντφληα λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαηεγνξίαο «EXTRA» ή «Η») θαηά 
πξνηίκεζε Διιεληθήο πξνέιεπζεο, λα πιεξνχλ ηα γεληθά θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηη-
θά πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζηηο πξνδηα-
γξαθέο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ρα-
ξαθηεξηζηηθά ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
2. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ζηηο ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 

Άπθπο 11ο 
Κςπώζειρ 

 
1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 

απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε Τπεξεζία επηβάιιεη θαηά ηε θξίζε ηεο, αζξνηζηη-
θά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Έγγξαθε επίπιεμε. 
 
  β. Πξφζηηκν κέρξη 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο (δειαδή κέρξη 1.250 επξψ), ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 20εκέξνπ 
απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ.  
 
  γ. Πξφζηηκν κέρξη 50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο (δειαδή κέρξη 2.500 επξψ), ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 20εκέξνπ 
απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  δ. Έθπησζε απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη γελη-
θά απφ θάζε άιιν δηθαίσκα. 
 
  ε. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκ-
βαζεο (αμίαο 5000 επξψ) ππέξ ηνπ ΜΣ. 
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 2. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίµνπ ζα πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ παξαθάησ ζεη-
ξά:  
   
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε Υξεκα-
ηηθνχ ηνπ 96 Κεληξηθνχ Σακείνπ Δζλνθπιαθήο (96 ΚΣΔΘ).   
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία εκπν-
ξεπκάησλ – παξαθξάηεζε ηνπ αληηηίκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχµβαζεο. 
  
 3. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Τπε-
ξεζίαο, γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε 
ηνπ πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα, ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ θαηαθπξψ-
ζεθε.  
 
 4. Με ηελ επηβνιή ηνπ ηξίηνπ πξνζηίκνπ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησ-
ηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ: 
 
  α. Γηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα φζα είδε 
είρε κεηνδνηήζεη θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκβά-
ζεσο, ππέξ ηνπ ΜΣ.  
     
  γ. Σελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέ-
ξνο ζην δηαγσληζκφ ή δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ ή απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ 
δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα 
πξνθχςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή θαη εηζπξάηηεηαη είηε 
απφ φζα ρξήκαηα έρεη λα ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία, είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Νφκνπ «Πεξί Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 
 
 5. Ο πξνκεζεπηήο, κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο 
ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία, πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 96 ΑΓΣΔ. Ζ ελ ιφ-
γσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθή πξν-
ζθπγή (ΠΓ 118/07, άξζξν 15, παξ. 5). 
 
 6. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο βξεζεί «κε θαλνληθφ» ή ην πξντφλ ραξαθηε-
ξηζζεί «Αθαηάιιειν γηα ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία» ή «Αθαηάιιειν γηα βξψζε» ή 
«Δπηβιαβέο» ή «Δπηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν», εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 
 

Άπθπο 12ο 

Λειηοςπγία Σμήμαηορ Οπωποκηπεςηικών ζηο Π Υίος  
  
 1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο νπσξνθε-
πεπηηθψλ ζην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην (Π) Υίνπ φιεο ηηο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 
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ηελ πξσηλή ιεηηνπξγία ηνπ, κε γλψκνλα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ πειαηψλ ηνπ πξα-
ηεξίνπ, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 
 
   α.  Σα πξνο πψιεζε πξντφληα ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο (θαηεγν-
ξίαο «EXTRA» ή «Η»). 
 
  β. Με επζχλε ηνπ ΠΥίνπ θαη ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηή, νη ηηκέο πψ-
ιεζεο ησλ νπσξνιαραληθψλ λα είλαη, θζελφηεξεο (θαηά πξνηίκεζε) ή ίζεο θαη 
νπσζδήπνηε ζεκαληηθά θζελφηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο.  
 
  γ. Ζ ηειηθή ηηκή πσιήζεσο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζην νπσξνπν-
ιείν, ζα εμάγεηαη απφ ην ΠΥ κε βάζε ηελ αλαγξαθφκελε κέζε ιηαληθή ηηκή πσ-
ιήζεσο ησλ εηδψλ, ηνπ πεξηνδηθά εθδηδφκελνπ «Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ», 
ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ ηεο Γλζεο Αλάπηπμεο Αηηηθήο, απφ φπνπ ζα αθαηξείηαη ν 
ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζα εθαξκφδεηαη ε πξνζθεξζείζα έθ-
πησζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζηίζεηαη ν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηε λ. 
Υίν θαη ην θέξδνο ηνπ ΠΥίνπ . 
 
  δ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ζε επδηάθξηην ζεκείν 
ηνπ νπσξνπσιείνπ, αλαιπηηθφ πιαζηηθνπνηεκέλν θαη ζε θαηάιιειε κεγέζπλζε 
(ηνπιάρηζηνλ Α3) ηηκνθαηάινγν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα 
νη ηειηθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ε πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο 
ε ηηκή πψιεζεο έθαζηνπ πξντφληνο λα αλαξηάηαη ζε θαηάιιειν ζεκείν πιεζίνλ 
ηνπ πξντφληνο κε πηλαθίδεο θαη λα παξαδίδεη ζηνπο πειάηεο απφδεημε ηεο ηακεηα-
θήο κεραλήο. 
 
  ε. ην ηέινο ηεο θάζε εκέξαο ν ππεχζπλνο ηνπ Π Υίνπ ζα εθηειεί ην 
ινγηζηηθφ έιεγρν ηεο ηακεηαθήο κεραλήο θαη ζα παξαιακβάλεη απφ ηνλ ππάιιειν 
ηνπ νπσξνπσιείνπ ηα ρξήκαηα.  
 
  ζη. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη, γηα ηελ άςνγε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία 
ηνπ νπσξνπσιείνπ, θαζψο θαη ηελ πιεξφηεηα απηνχ, κε γλψκνλα ηελ πιήξε θά-
ιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπ Π Xioπ. 
 
  δ. ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί φηη, ν πξνκεζεπηήο, δελ θαηα-
βάιιεη πξνζπάζεηεο, γηα ηελ επηθεξδή ιεηηνπξγία ηνπ ή ζπκβάιιεη κε εκθαλείο ή 
αθαλείο δηαδηθαζίεο, ζηε δηαθνπή ηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 
ηνπ Άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 
 2. Ζ πψιεζε ζα γίλεηαη κε κέξηκλα, κέζα, πξνζσπηθφ θαη επζχλε ηνπ 
πξνκεζεπηή, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ην Π Υίνπ, ηα δε πξντφληα πνπ δε ζα πσ-
ινχληαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ 
πξαηεξίνπ. Σν νπσξνπσιείν ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Π Υίνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηαγέο ηεο 96 ΑΓΣΔ. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη, απηφκαηε δπγαξηά ζην 
νπσξνπσιείν γηα ηε δχγηζε ησλ εηδψλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή θξίλεη φηη 
ρξεηάδεηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νπσξνπσιείνπ. Ζ δπγαξηά ζα πξέπεη λα 
είλαη αθξηβείαο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απ-
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ηνθφιιεηεο εηηθέηαο ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ην είδνο, ην βάξνο, ε ηηκή πψ-
ιεζεο θαη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο.  
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη δηαξξχζκηζε, βειηίσζε, πξν-
ζζήθε ή αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ ηνπ νπσξνπσιείνπ κε έμνδα ηνπ θαη έγγξαθε έ-
γθξηζε ηεο 96 ΑΓΣΔ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ησλ εξ-
γαζηψλ απηψλ. ηνλ πξνκεζεπηή ζα δηαηεζεί ηακηαθή κεραλή ηνπ Π Υίνπ.  
  
 5. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη φπσο θαη γηα ηα πξντφληα πνπ 
παξαδίλνληαη ζηηο Μνλάδεο. 

 
 6. Ζ 96 ΑΓΣΔ δχλαηαη κνλνκεξψο λα ηξνπνπνηεί ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ νπσξνπνιείνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ επηθέξεη θακία επηβάξπλζε 
ζηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ. 
 

Άπθπο 13ο 

Άλλοι Διδικοί Όποι  
 

  1. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ αληίθεηληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πκβάζεσο ηνπο νπνίνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, ησλ Γεληθψλ - Δηδηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ησλ γεληθψλ - 
εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεί θαηά ηελ είζν-
δφ ηνπ θαη παξαµνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα ην 
ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεµέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ ζα 
έρεη θαµηά εξγαζηαθή, νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία. 

 
 4. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε πνπ 
ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 5. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο θαηά ηελ είζνδν 
ηνπ ζηηο Μνλάδεο, ζα πξέπεη, λα ηχρεη ηεο αλαγθαίαο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηα 
γξαθεία αζθαιείαο ησλ Μνλάδσλ, λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα δηαζέηεη 
ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγί-
αο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 6. Ζ Τπεξεζία ζα κπνξεί λα ιχζεη πξφζθαηξα ή νξηζηηθά ηε ζχκβαζε πνπ 
ζα ππνγξαθεί, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεηο ηνπ πξνκεζεπ-
ηή. 
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  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ γηα ν-
θεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή θαη ηδηψηεο. 
Σνχην απνηειεί ιφγσ θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ πιεκκεινχο ε-
θηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Όηαλ ε Τπεξεζία δελ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
είδνπο. 

 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία 
αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα ή δελ πιεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ζη. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο παξαθσιχεη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ.   
 
 Μεηά ηε ζπλαπνδνρή θαη απφιπηε ζπκθσλία επί φισλ ησλ αλαγξαθέλησλ 
φξσλ, θαη αθνχ αλαγλψζζεθαλ θαη βεβαηψζεθαλ ηα αλαγξαθφκελα, ππνγξάθεηαη 
ε παξνχζα ζχκβαζε ζε 3 αληίηππα φπσο παξαθάησ: 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

 
     -Ο-          -Ο- 
  ΓΝΣΗ 4ος ΔΓ/96 ΑΓΣΔ        ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
 

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Πίλαθαο Πξνδηαγξαθψλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ  
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 06 Ννε 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΖ ΤΜΒΑΖ   
ΤΠ΄ ΑΡΗΘΜ 15/2018  

ΠΗΝΑΚΑ  
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ  

 

Α/Α 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ΔΚΓΟΖ ΘΔΜΑ 

1 ΠΓΔ-ΝΟΠ-494  ΔΚΓΟΖ 1ε ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ (2)  

2 ΠΓΔ-ΝΣ-435  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΖ ΣΟΜΑΣΑ  

3 ΠΓΔ-ΝΔ-442  ΔΚΓΟΖ 2ε ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ  

4 
ΠΓΔ-ΝΜΡ-451  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΜΑΡΟΤΛΗA, ΚΑΣΑΡΑ 

ΑΝΣΗΓΗA, ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ ΑΝΣΗΓΗA  

5 ΠΓΔ-ΝΦΡ-467 ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΔ ΦΡΑΟΤΛΔ  

6 ΠΓΔ-ΝΣ-465  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΣΑΦΤΛΗΑ  

7 ΠΓΔ-ΝΑΚ-493 ΔΚΓΟΖ 1ε ΝΩΠΑ ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ  

8 ΠΓΔ-ΝΑΥ-439  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΑΥΛΑΓΗΑ 

9 ΠΓΔ-ΝΜΖ-453  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΑ ΜΖΛΑ 

10 ΠΓΔ-ΝΠΓ- 457  ΔΚΓΟΖ 2ε ΝΩΠΔ ΠΗΠΔΡΗΔ ΓΛΤΚΔ  

11 ΠΓΔ-ΝΡΝ-460  ΔΚΓΟΖ 2ε ΡΟΓΑΚΗΝΑ - ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ  

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 

1. Σα νπσξνθεπεπηηθά λα είλαη θαηεγνξίαο «extra» ή «Η» ησλ παξαπάλσ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 

2. ηελ θαηεγνξία Νσπά Οπσξνθεπεπηηθά, αλήθεη ην ζχλνιν ησλ λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνζζήθε κε 
μερσξηζηέο πξνδηαγξαθέο. ΓΖΛΑΓΖ, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παξαθάησ: 
παηάηεο, αγγνχξηα, βεξίθνθα, κατληαλφο, άλεζνο, ζέιηλν, δπφζκνο, θαξφηα, θαξ-
πνχδηα, θνινθχζηα, θνπλνππίδηα, ιάραλν άζπξν - θφθθηλν, θξεκκχδηα μεξά-θξέζθα 
- ζηηθάδν, καληηάξηα, κειηηδάλεο, κπαλάλεο, κπξφθνιν, πεπφληα, πξάζα, ζθφξδα, 
ζπαλάθη, θεξάζηα, πηπεξηέο (πιελ γιπθψλ). 

 
3. Σα ινηπά νπσξνιαραληθά πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη ηα νπνία κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ 
ηηο Μνλάδεο θαη ην Π Xίνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο 
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ήηνη: 
 
  α. Να έρνπλ θπζηνινγηθή σξίκαλζε. 
 
  β. Να κελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ κχθεηεο. 
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  γ. Να κελ είλαη ηερλεηά πγξαζέληα ( Γελ πεξηιακβάλεηαη ην πιχζηκν 
ην νπνίν είλαη ζπλεζηζκέλν σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαπνίεζεο). 
 
  δ. Να είλαη νκνεηδή σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνηθηιία, ε νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζην ξάθη πψιεζεο ηνπ Π, αιιά θαη ζηα ηηκνιφγηα. 
 
  ε. Να είλαη λσπά σο πξνο ηελ εκθάληζε. 
 
  ζη. Να κελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ραιάδη . 
 
  δ. Να κελ έρνπλ μέλεο νπζίεο θαη νζκέο ή γεχζεηο. 
 
  ε. Να κελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ παγεηφ. 
 
  ζ. Να κελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ έληνκα. 
 
  η. Να κελ είλαη ξππαξά. 
  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  
 

    -Ο-           -Ο- 
 ΓΝΣΗ 4ος ΔΓ/96 ΑΓΣΔ       ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  
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