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ΠΡΟΣ  :  98 ΑΝΩΤΕΡΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
               ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
  «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» 
              Πίνακας Αποδεκτών ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  Τηλ. 861- 3610 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/4/11325 
  Σ. 485 
            Μυτιλήνη, 31 Ιαν 19 
 
ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ιαγωνισµός Προµήθειας Νωπών Κρεάτων και 

Πουλερικών) 
 
ΣΧΕΤ. : α. Ν∆ 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των 

Ε.∆» 
 β. Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ 
 γ. ΓΚΤΕ∆ 
 δ. Ν.3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων − Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 

 ε. Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) 

 στ. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 ζ. N.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» 
 η. Φ.600.163/28/31414/ Σ.3930/07 Σεπ 18/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ (Α∆Α: 

ΨΩΙ46-7ΜΜ Α∆ΑΜ:18PROC002885013) 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2019 
 
 1.    Αφού λάβαµε υπόψη τις διατάξεις των (α) έως και (ζ) σχετικών, καθώς 
και το (η) όµοιο: 
 

δ ιακηρύσσουµε  
 
ανοικτό δεύτερο επαναληπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή σε κάθε είδος ξεχωριστά, για την προµήθεια νωπών κρεάτων και 
πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 98 Α∆ΤΕ, των δικαιούµενων 
εξυπηρέτησης από το Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ) και τις Λέσχες 
Εθνοφυλακής Νήσου Λέσβου, εκτιµώµενης αξίας περίπου διακοσίων σαράντα 
τριών χιλιάδων ευρώ (243.000,00), χωρίς ΦΠΑ. 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr. 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α:    
Α∆ΑΜ: 
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 3. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) µορφή, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 

4. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 20 Μαρτίου 
2019, ηµέρα Τετάρτη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και 
ώρας, δεν  υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης. 
 
 5. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος. 
 
 6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το 
αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Α», 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά, των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
 7. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους, που καθορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, όπως στο Παράρτηµα «Α». 
 
 8. Τα αιτήµατα συµπληρωµατικών πληροφοριών, εφόσον ζητηθούν από 
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Τα παραπάνω αιτήµατα να υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους 
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και αποκλειστικά 
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών, που καθορίζονται στο (ζ) σχετικό. 
Η 98 Α∆ΤΕ δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα, που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο 
άλλο από τον ως άνω περιγραφόµενο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 98 
Α∆ΤΕ, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 9. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ παρακαλείται για την ανάρτησή της παρούσας 
διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
 10. Η ΑΣ∆ΕΝ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλείται για την ενηµέρωσή της. 
 
 11. Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης, ∆ιευθυντής 
∆ΕΜ/98 Α∆ΤΕ, τηλ 22510-33610, φαξ 22510-43692 e-mail: str-98-adte-
gepd1@army.gr. 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Ταξχος ∆ηµήτριος Βακεντής 
Υποδιοικητής 

Ανχης (ΕΜ) Ευάγγελος Καραγιάννης 
 ∆ΕΜ/∆ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» ∆εύτερη Επαναληπτική ∆ιακήρυξη για Σύµβαση Προµήθειας Νωπών 

Κρεάτων και Πουλερικών για τις Μονάδες της 98 Α∆ΤΕ, το Στρατιωτικό 
Πρατήριο Λέσβου (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ) και τις Λέσχες Εθνοφυλακής Νήσου Λέσβου 
µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε Εκτιµώµενη Αξία ∆ιακόσιες 
Σαράντα Τρεις Χιλιάδες Ευρώ (243.000,00) Χωρίς ΦΠΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ - ∆ΟΙ - ∆ΕΛ 
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ - ∆ΕΜ - ∆ΟΙ - ∆ΥΓ 
«ΓΑΪΤΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ»,  Αεροπόρου Γιανναρέλλη 49, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, τηλ. 
2251102776 - 6949792465 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», Καραγατσλίκι Καλλονής Λέσβου, 
ΤΚ 81107 
 



 98 ΑΝΩΤΕΡΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 31 Ιαν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600.163/4/11325/Σ.485  
 
 
 

 
 
 

 
∆εύτερη Επαναληπτική ∆ιακήρυξη για Σύµβαση 

Προµηθείας  
Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για τις Μονάδες της 

98 Α∆ΤΕ, το Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου (ΣΠ Λέσβου) 
και τις Λέσχες Εθνοφυλακής Νήσου Λέσβου µε Ανοικτή 

∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε Εκτιµώµενη Αξία 
∆ιακόσιες Σαράντα Τρεις Χιλιάδες Ευρώ (243.000,00) 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Επωνυµία 98 Α∆ΤΕ 
Ταχυδροµική διεύθυνση Στρδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ» 
Πόλη Παγανή Μυτιλήνης 
Ταχυδροµικός Κωδικός 81100 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS GR 411 
Τηλέφωνο 2251033610 
Φαξ 2251043692 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  str-98-adte-gepd1@army.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες Ευάγγελος Καραγιάννης 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.army.gr/ 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

http://www.army.gr/ 
 

 
1.1.1  Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η 98 Ανωτέρα ∆ιοίκηση Ταγµάτων Εθνοφυλακής (Α∆ΤΕ), 
η οποία είναι Σχηµατισµός Ενόπλων ∆υνάµεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
(ΥΠΕΘΑ) και ανήκει στην Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Εθνοφυλακής και Νήσων 
(ΑΣ∆ΕΝ). 
   
1.1.2  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα. 
 
1.1.3 Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό και ιδιαίτερα  το αναφερόµενο στην 
παράγραφο 1.4 του παρόντος Παραρτήµατος. 
 
1.1.4  Στοιχεία Επικοινωνίας 2  
 

1.1.4.1 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενηµέρωσης και διακίνησης εγγράφων 
πραγµατοποιείται µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) («Συστήµατος») κατά περίπτωση, µε: 
 
   1.1.4.1.1 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων µε 
µηνύµατα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 
 
   1.1.4.1.2 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες 
αρχές/ αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Προκηρυγµένου 
∆ιαγωνισµού» του εκάστοτε διαγωνισµού. 
  

                                                           
1
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 

δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
2
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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   1.1.4.1.3 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονοµικούς 
φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος 
περιλαµβάνει τους (υπό)φακέλους: 
 
    1.1.4.1.3.1 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 
 
    1.1.4.1.3.2 «Οικονοµική Προσφορά». 
 
    1.1.4.1.3.3 «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 
 
 1.1.4.2 Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή 
ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και 
ειδικότερα ο καταγεγραµµένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και 
διακίνησης εγγράφων µέσω του Συστήµατος. Οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν την 
εποµένη της ηµέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή 
υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά το νόµο 
εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η εποµένη εργάσιµη. 
 
 1.1.4.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µέσω του συστήµατος τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραµµένα µε 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο 
εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
παρούσας. 
 
 1.1.4.4 Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, τα γνωµοδοτικά όργανα 
και οι εποπτικοί και ελεγκτικοί µηχανισµοί υποβάλλουν και αναρτούν µέσω του 
συστήµατος τα κατά περίπτωση έγγραφα µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της 
αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β’ 
1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας. 
 
 1.1.4.5 Το σύστηµα υποστηρίζει µηχανογραφικά τις διαδικασίες ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων µε τη χρήση ∆υναµικών Συστηµάτων Αγορών και Ηλεκτρονικών 
Καταλόγων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 33, 35, 270 και 272 αντίστοιχα του 
ν.4412/2016, σε συνδυασµό µε τους κατά περίπτωση οριζόµενους στα έγγραφα της 
σύµβασης ειδικούς όρους. 
 
 1.1.4.6 Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο 
σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρµοζόµενων των διατάξεων του άρθρου 5 
του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) όπως κωδικοποιήθηκαν µε το π.δ. 
28/2015 (ΦΕΚ Α/34). Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 5 του ν.4412/2016. 
 
 1.1.4.7 Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2.4 της παρούσας πρόσκλησης και θα αποσφραγισθούν -  αξιολογη-
θούν κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας. 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
 

1.2.1 Είδος διαδικασίας  
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16.  
 

1.2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης3 
 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το ΓΕΣ (ΕΦ 
1.011.202.00.000.00). Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Λογαριασµό 
Εξόδων 2410901001 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του αντίστοιχου οικονοµικού 
έτους του Φορέα 4 .  

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

 
1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η προµήθεια νωπών κρεάτων και 

πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 98 Α∆ΤΕ, του Στρατιωτικού 
Πρατηρίου Λέσβου και των Λεσχών Εθνοφυλακής της Λέσβου. 

 
1.3.2 Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 15111200-1, 15113000-3, 15131700-2, 
15131600-1, 15115100-8, 15117000-1, 15112130-6 και 15112120-3. 

 
1.3.3 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα για την άσκηση 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση 
εφαρµόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016. 

 
1.3.4 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων 

σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (243.000,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
1.3.5 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες µε δυνατότητα παράτασης 1 

εξαµήνου. 
 

1.3.6 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης και λεπτοµερείς υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 

1.3.7 Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει 5 τιµής ανά είδος, η οποία δε θα ξεπερνά τις 
µέγιστες αποδεκτές τιµές ανά είδος, που εµφανίζονται στον Πίνακα του 
Παραρτήµατος V του παρόντος. 

 
 
 

                                                           
3
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

4
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
5
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
 

1.4.1 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία 
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως6: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)7, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,8 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)9  

 του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών10 

  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη 

                                                           
6
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
7
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

8
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

9
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 

άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 

διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
10

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 

περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 

379, 
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διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»11, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά 
για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

 της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης» 

 της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  
1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
 

1.5.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των 
προσφορών είναι η 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 µµ12. 

 
1.5.2 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 27 Μαρτίου 
2019,  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µµ. 

 
1.6 ∆ηµοσιότητα 
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 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
12

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

121 του ίδιου νόμου 
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 1.6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης13  
 

Προκήρυξη14 της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για 
δηµοσίευση στις 01 Φεβρουαρίου 2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. ∆ηµοσιεύτηκε στις 04 Φεβρουαρίου 2019 και έλαβε αριθµό προκήρυξης στην 
ΕΕ τον 2019/S 024-052257. 

 
1.6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 15 

 
1.6.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 16.  
 
1.6.2.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε 

ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.17:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 67422. 

 
1.6.2.3 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 

δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 18 19 20, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
Εφηµερίδα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ », Καραντώνη 1, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100, τηλ. 22510 48960, 
φαξ 22510 48962,  e-mail: nealesvou@gmail.com. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 11 
Φεβρουαρίου 2019. 
 
  1.6.2.4 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
  1.6.2.5 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.army.gr . 
 
 1.6.3 Έξοδα δηµοσιεύσεων 
 
  Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Την Στρατιωτική 
Υπηρεσία. 
 

                                                           
13

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
14

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
15

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 

πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 

εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
16

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
17

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
18

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
19

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
20

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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1.7  Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 

 1.7.1  τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους21 . 
 
 1.7.2  δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
 
 1.7.3  λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης22  είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Η µε αρ. 04/2019/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ Προκήρυξη της Σύµβασης (Α∆ΑΜ 
19PROC004433088), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.  
3. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]23. 

 
4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 

5. Η παρούσα Πρόσκληση µε τα Παραρτήµατα24 που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής  
 

6. Το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της25  
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

 

  2.1.2.1 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr26.  Υφίσταται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύµβασης µέσω του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/16 και της   υπ’ αριθ. 56902/215/19-
05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) υπουργικής απόφασης «τεχνικές λεπτοµέρειες και 
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 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
23

 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
24 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήµατα της σύµβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, υποδείγµατα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
25

 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 

ευχέρειας της Α.Α.  
26

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 

ενδιαφερομένων. 
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διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις 
«Εχεµύθειας»27 µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών 
των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης : 

 
  2.1.2.2.1 Ο πάροχος υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν 

υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα 
της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

 
   2.1.2.2.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 

προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών και τυχόν υπεργολάβων. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν 
δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από 
τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον 
πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο 
στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
   2.1.2.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριµένης  

παρ. 2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 
 
   2.1.2.2.4 Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

 
   2.1.2.2.5 ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
   2.1.2.2.6 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών 

άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), τα έγγραφα της σύµβασης ή πληροφορίες 
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.28 

                                                           
27     Ν.4412/16,  άρθρο 21 
28 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα 

µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή 
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 
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2.1.2.4        Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 

µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως και στην ελληνική 
γλώσσα29. 
 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
 

  2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα 
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο30. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, 
δεν εξετάζονται.  
 
  2.1.3.2 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 
µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις31: 
 
    2.1.3.2.1 όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες 
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί 
το αργότερο 4 ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,  
 
    2.1.3.2.2  όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται 
σηµαντικές αλλαγές. 
 
  2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
 

2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσµιών32. 

 
  2.1.3.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν 
αυτές είτε ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισµού κατόπιν εγγράφου της 
Αναθέτουσας Αρχής, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής είτε 
ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που 
                                                                                                                                                                                                 

χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου» 

29 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν µέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
30

 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
31

 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
32

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
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αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών και 
υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
 

2.1.4 Γλώσσα 
 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. 

 
  2.1.4.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
 
  2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)33. Ειδικά, 
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 34 . 
 
  2.1.4.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.35  

 

  2.1.4.5 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή 
µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς 
να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
 
  2.1.4.6 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα36. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις37 
 

  2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

                                                           
33

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
34

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
35

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
36

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
37

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 
  2.1.5.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των 
οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
 
  2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την 
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών38, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  
 
  2.1.5.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των 
εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
2.2  ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
 

  2.2.1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών 
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
 
    2.2.1.1.1 κράτος-µέλος της Ένωσης, 
 
    2.2.1.1.2 κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
    2.2.1.1.3  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
 
    2.2.1.1.4 σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.39 

                                                           
38

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
39

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
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   2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή40 για την υποβολή προσφοράς41.  
 
   2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.42   
 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής43 
 

  2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής44, που ανέρχεται στο ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ευρώ (4.860,00 €) ευρώ45.  
 
  2.2.2.2 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση 
συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
 
  2.2.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 
παρούσας, ήτοι µέχρι 24 Αυγούστου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. 
 
  2.2.2.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την 
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
  2.2.2.5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201646. 
 
  2.2.2.6 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει 
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 
 2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού47  

                                                                                                                                                                                                 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
40

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
41

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
42

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
43

 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
44

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
45

 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
46

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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  Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
  2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη48 καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
 
    α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  
 
    β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί 
της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
 
    γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
    δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
 
    ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
    στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

                                                                                                                                                                                                 
47

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
48

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 

του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 
   Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
  
   2.2.3.1.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 
 
   2.2.3.1.2 Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 
σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
   2.2.3.1.3 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου49. 
 
  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού 
δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 50 
 
 2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 
   α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   
 
   β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
   ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 

                                                           
49

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 
50

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για 
την καταβολή τους51.   
 
ή/και 
 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 52  
 
 2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
 
  2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
 
    (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201654,  
 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο 

                                                           
51

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
52

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
53

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
54

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας55,  

 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

 
(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την 

έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την 

πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την 
επιλογή ή την ανάθεση,  

 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το 

οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν 

έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 56 

 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 
παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
                                                           
55

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
56

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας . 
 
  2.2.3.5. ∆εν αποκλείεται  προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη 
συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 
(αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού)57. 
 
  2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται 
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία 
από τις ως άνω περιπτώσεις  
 
  2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ)58 και 2.2.3.4 µπορεί 
να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 59. 
  
 2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
 2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής60  

 
 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας61  
 

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
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 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 

ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
58

 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
59

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
60

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
61

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο62.  Επίσης οφείλουν να διαθέτουν κωδικό εµπόρου τύπου 
Α ή Β της ΚΥΑ 278701/30-05-2005, προκειµένου να δύνανται να διακινούν εντός του 
κοινοτικού εδάφους ζωικά προϊόντα και προϊόντα ζωικής προέλευσης. Οι 
οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχα δικαιολογητικά στον 
φάκελο δικαιολογητικό κατακύρωσης. 
 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια63  
 

   Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να 
υποβάλουν  στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο ελάχιστος µέσος κύκλος εργασιών κατά 
την τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017) από ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών 
συµµετοχής / προσφοράς), στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της 
σύµβασης, είναι τουλάχιστον ίσος  µε το  50% του ύψους της εκτιµώµενης µέγιστης αξίας. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται για µικρότερο 
χρονικό διάστηµα, τότε ο κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα 
πρέπει να είναι αναλογικά τουλάχιστον ίσος  µε το 50%  του ύψους  της εκτιµώµενης 
µέγιστης αξίας σύµβασης.   

 

                                                           
62

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
63

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 243.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα64  
 

  Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν :  
 
  α) τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας 65 

 

  β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας  που διαθέτουν , 
 
  γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που  διαθέτουν και τα µέτρα που λαµβάνουν 
για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα µέσα µελέτης και έρευνας  
 
  δ) τα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και ανίχνευσης 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης που διαθέτουν  
 
  ε)  µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
 
  στ) το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και τον αριθµό των 
διευθυντικών στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη 
 
  ζ)  τον τρόπο έγκαιρης µεταφοράς και διανοµής των προϊόντων 
 
  η) τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσουν, στο χώρο που θα τους 
υποδειχθεί, για την αποθήκευση και διανοµή των προϊόντων, τηρώντας τους απαραίτητους 
κανόνες υγιεινής 
 
  θ) την µέθοδο άµεσης αντικατάστασης, έως τις 14:00 της ίδιας ηµέρας,  
των προϊόντων, τα οποία θα απορρίπτονται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
 
 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης66  
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 

σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 

διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 

δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 

αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 

(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
65

 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία   
66

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016) 
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  Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
οφείλουν να συµµορφώνονται µε το Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων 
Ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναµο, στο τοµέα του αντικειµένου της σύµβασης, σε ισχύ ή να 
εφαρµόζουν κανόνες . Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εγκαταστήσει, να 
εφαρµόζουν και να αναθεωρούν σύστηµα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων 
ελέγχου (HACCP), στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα µε τη δυναµικότητα της 
επιχείρησης. Ειδικότερα: 
 
  2.2.7.1 Οι µεγάλης δυναµικότητας εταιρείες να προσκοµίσουν 
βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρµογής συστήµατος που λειτουργεί βάσει των αρχών 
HACCP, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης». 
 
  2.2.7.2 Οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον δεν διαθέτουν 
τέτοια βεβαίωση, θα προσκοµίζουν αντ’ αυτής τα παρακάτω: 
 
    2.2.7.2.1 Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την οποία η 
επιχείρηση κατηγοριοποιείται ως µικρής δυναµικότητας, βάσει των κριτηρίων της 
αντίστοιχης απόφασης του ΕΦΕΤ. 
 
    2.2.7.2.2 Υπεύθυνη δήλωση ανάπτυξης και εφαρµογής 
συστήµατος HACCP, όπως αυτό πρέπει να εφαρµόζεται από της µικρής δυναµικότητας 
εταιρείες, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αντίστοιχη απόφαση του ΕΦΕΤ. 
 

∆ιευκρίνηση:  Σε περίπτωση που πιστοποιητικό /-ά ή δικαιολογητικό /-
ά βρίσκεται /-ονται σε διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να 
προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει τα αναφερόµενά του, καθώς και 
τη δέσµευση ότι το /-α αντίστοιχο /-α πιστοποιητικό –ά θα υφίσταται /-νται σε ισχύ 
τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα της διάρκειας της σύµβασης, υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση µη έκδοσης ή µη ανανέωσης αποδέχεται 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται µε την κείµενη νοµοθεσία ως «έκπτωτου». 
 

∆ιευκρίνηση:  Σε περίπτωση που εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση κατά 
ISO 22000, σύµφωνα µε το οποίο εφαρµόζει αποδεδειγµένα τις διαδικασίες HACCP, τότε 
δεν απαιτείται η κατάθεση του δευτέρου δηλ. του πιστοποιητικού HACCP. 

 
 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
 

  2.2.8.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε 
την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς67. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
 
  2.2.8.2 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί 
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης 68. 
 
  2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 69. 
 
  2.2.8.4 Αν ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών κάνει επίκληση στην 
ικανότητα από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα 
διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιµους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστηµα 
εκτέλεσης της σύµβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο τεχνικής 
προσφοράς.  
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

  2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ70 καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και 
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  
του Παραρτήµατος 171 . 

  2.2.9.1.2 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από 
ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 
δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού 
φορέα72 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.73  

  2.2.9.1.3 Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο 
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως 
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 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
69

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
70

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
71

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
72

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
73

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 

τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
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εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.74 

  2.2.9.1.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 
   2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα75 
 

2.2.9.2.1 Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών 
φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201676. 

 
2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων 

οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 
µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)77. 

 
2.2.9.2.3 Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 

αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν 
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.478. 

 
2.2.9.2.4 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). 

 
2.2.9.2.5 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση 
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν79. 

 
2.2.9.2.6 Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής 

των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς 
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 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
75

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
76

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
77

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
78

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
79

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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προσκοµίζουν αντίστοιχα, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά80: 
     α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του 
σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο 
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως 
άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
 
     β) για τις παραγράφους 2.2.3.281 και 2.2.3.482 
περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - 
µέλους ή χώρας και  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 
µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
 
   2.2.9.2.7 Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από 
το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
81

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
82

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  
 
   2.2.9.2.8 Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων83. 
 
   2.2.9.2.9 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
   2.2.9.2.10 Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
 
   2.2.9.2.11 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 
2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
 
   2.2.9.2.12 γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της 
παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
 
   2.2.9.2.13 δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών84, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη 
εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
 
   2.2.9.2.14 Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων 
της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
 
   2.2.9.2.15 Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή 
ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές 
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προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των 
µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο 
µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
 
   2.2.9.2.16 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά 
το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, 
υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
 
   2.2.9.2.17 Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση 
της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της 
κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
 
   2.2.9.2.18 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης 
υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» 85.και 
 
   2.2.9.2.19 ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
   2.2.9.2.20 B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) 
προσκοµίζουν, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης: 
 
     2.2.9.2.20.1 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς 
που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
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οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.86 
 
     2.2.9.2.20.2 Φωτοαντίγραφο των αδειών 
λειτουργίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ ή να βεβαιώνεται εγγράφως από 
τον αρµόδιο κρατικό φορέα η νοµιµότητα λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης. 
 
      2.2.9.2.20.3 Αποδεικτικό έγγραφο διάθεσης 
κωδικού εµπόρου τύπου Α ή Β της ΚΥΑ 278701/30-05-2005.  
 
   2.2.9.2.21 Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης,  βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
 
   2.2.9.2.22 Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή 
κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
   2.2.9.2.23 Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν δικαιολογητικά , στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως 
παρακάτω: 
 
     2.2.9.2.23.1 Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο 
ελάχιστος µέσος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017) από 
ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών συµµετοχής / προσφοράς), στον τοµέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, είναι τουλάχιστον ίσος  µε το  
50% του ύψους της εκτιµώµενης µέγιστης αξίας σύµβασης. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό διάστηµα, τότε ο 
κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι αναλογικά 
τουλάχιστον ίσος  µε το 50%  του ύψους  της εκτιµώµενης µέγιστης αξίας σύµβασης. 
 
     2.2.9.2.23.2 Εάν ο οικονοµικός φορέας, για 
βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να 
αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο.87 
 
   2.2.9.2.24 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν, στον φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.688 
 
   2.2.9.2.25 Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν, στον φάκελο δικαιολογητικών 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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µειοδότη, το σύνολο των δικαιολογητικών / πιστοποιητικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.789. 
 
   2.2.9.2.26 Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και 
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, 
προσκοµίζει, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
 
   2.2.9.2.27 Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους90 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 
οργανισµό πιστοποίησης.  
 
     2.2.9.2.27.1 Στα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  
     2.2.9.2.27.2 Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους 
επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
 
     2.2.9.2.27.3 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 
   2.2.9.2.28 Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν, στον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 
του ν. 4412/2016. 
 
   2.2.9.2.29 Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας 
επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, στον 
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φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό.91 
 
 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης92  

 

   Κριτήριο ανάθεσης93 της Σύµβασης94 είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής95 για κάθε είδος ξεχωριστά.. Η τιµή η οποία θα 
δοθεί από τους προµηθευτές, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, θα είναι η ίδια για τις 
Μονάδες της Α∆ΤΕ, το τµήµα κρεοπωλείου, που θα λειτουργεί καθηµερινά από Τρίτη έως 
Σάββατο πρωί και Τετάρτη και Παρασκευή απόγευµα στο ΣΠ Λέσβου και τις Λέσχες 
Εθνοφυλακής της Λέσβου. Οι µέγιστες αποδεκτές τιµές προ ΦΠΑ,  ανά είδος, καθορίζονται 
στον Πίνακα του Παρατήµατος V του παρόντος. 

 
 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
  

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο Παράρτηµα «Ι» της ∆ιακήρυξης, για τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.  

 
2.4.1.2 ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 
   2.4.1.3 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής96. 
 
  2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 
   2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
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 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
96 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 33 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 97. 
 
   2.4.2.1.2 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό 
το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 
της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 
ίδιας Υ.Α.  
 
   2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και 
το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 
     2.4.2.2. 3 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε 
περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, η αναθέτουσα αρχή θα 
ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της98. 
 
   2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά 
τους τα ακόλουθα:  
 
   (α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 
 
   (β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα 
και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
 
      2.4.2.3.1 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα99, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες 
τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα 
της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 
      2.4.2.3.2 ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική 
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 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
99

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 
  2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική 
τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να 
επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τεχνικής και 
οικονοµικής προσφοράς στους αντίστοιχους (υπο)φακέλλους όπως καθορίζεται στις 
παραγράφους 2.4.3 και 2.4.4 και σύµφωνα µε τα υποδείγµατα τεχνικής -οικονοµικής 
προσφοράς 100, των Παραρτηµάτων  IV και V αντίστοιχα.  
 
  2.4.2.5.  Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 
(υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
    2.4.2.5.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 
 
    2.4.2.5.2 Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη 
υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
 
    2.4.2.5.3 Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα 
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται 
σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 
  Ο  σφραγισµένος φάκελος που θα περιέχει έγγραφα πρέπει απαραίτητα 
να φέρει τον αριθµό του συστηµικού διαγωνισµού / διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλεται 
προσφορά, την επωνυµία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθµό του συστηµικού 
διαγωνισµού που έχει λάβει στο ΕΣΗ∆ΗΣ  και το τµήµα του υπό ανάθεση έργου για το 
οποίο υποβάλλεται προσφορά, την επωνυµία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου (σε 
περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά 
για όλα τα µέλη της), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟ: 04/2019 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 98 Α∆ΤΕ, ΤΟΥ ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ 

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ   
 

ΑΦΟΡΑ ΣΕ …………………….. (συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο ανάλογα µε τα 
στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη µορφή) 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2019 

Αριθµός συστηµικού διαγωνισµού  ΕΣΗ∆ΗΣ: 67422 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../…… 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή την γραµµατεία» 
 

∆ιευκρίνηση: ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι 
είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Τυχόν σφραγισµένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά 
συµµετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονοµικής προσφοράς ή 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
   2.4.2.5.4 Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από 

προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας101. 

 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»  
 

  2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν102: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Για όσα 
στοιχεία δεν καλύπτονται από το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλονται αντίστοιχες υπεύθυνες 
δηλώσεις από τους προσφέροντες. 
 

2.4.3.2 Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  
το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης 
(Παράρτηµα ΙΙΙ).  

 
2.4.3.3 Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις σχετικές 

οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”   
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 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb9
0ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3
F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]) . 

 
2.4.3.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

2.4.3.5 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 
  2.4.3.6 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το 
κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος  «ΙV» της ∆ιακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε 
τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα103 104.  
 
    2.4.3.6.1 Να συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινής 
απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, από φύλλο συµµόρφωσης [Παράρτηµα «IV» 
(Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς)] σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα. 
 
    2.4.3.6.2 Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της 
σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν105. 
 
      2.4.3.6.2.1 Να περιλαµβάνει υποχρεωτικά 
στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωµατικό υπεύθυνο έργου κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 
      2.4.3.6.2.2 Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία 
να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.  
 
      2.4.3.6.2.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση του τρίτου 
οικονοµικού φορέα µε την οποία να δηλώνεται δεν θα διαθέσει τους ίδιους διαθέσιµους 
πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης για το τµήµα που 
θα του ανατεθεί.  
 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 

  2.4.4.1 Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το 
αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιµή)  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

                                                           
103

 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
104

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
105

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Παράρτηµα «V» της διακήρυξης και είναι κοινή για της Μονάδες ΠΕ/98 Α∆ΤΕ, τις Λέσχες 
Εθνοφυλακής της Λέσβου και τους δικαιούµενους εξυπηρέτησης από το ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ. 
 
  2.4.4.2 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης106. 

    Συγκεκριµένα: 
 

Υπέρ ΜΤΣ 4 % 
Υπέρ Ενιαίας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) 
0,06% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσηµο 0,0836% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 

0,01672% 

ΣΥΝΟΛΟ 4,22032% 
 

Για τις Λέσχες Εθνοφυλακής οι κρατήσεις ανέρχονται σε 6% υπέρ 
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. 

 
2.4.4.3 Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 

εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
 
2.4.4.4 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις 

οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, 
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης 
που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή107 στο Παράρτηµα I της 
παρούσας διακήρυξης.  

 
2.4.4.5 Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε 

σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της 
παρούσας διακήρυξης.  
 
  2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών108   
 
   2.4.5.1 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν 
τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 120 ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού, ήτοι έως και 25 Ιουλίου 2019. 
 
   2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.  
 
   2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται 
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε 
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
                                                           
106

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
107

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
108

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 
   2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς 
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
 
 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών109 
 
  H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
  2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 
περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί 
όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,110  
 
  2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
 
  2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις 
απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας 
και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
 

2.4.6.4 Η οποία είναι υπό αίρεση. 
 
  2.4.6.5 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών. 
 
  2.4.6.6 Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
  2.4.6.7 Η µη συµπλήρωση και υποβολή του πίνακα της τεχνικής 
προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µε την δοµή του εν λόγω 
υποδείγµατος 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
110

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 

 3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών111 
 

   3.1.1.1 Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  
προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 
    3.1.1.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 27 Μαρτίου 2019 και 
ώρα 10:00 πµ. 
 
    3.1.1.1.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή 

 
3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα 

µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εµπιστευτικές. 

 
   3.1.1.3 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους 
οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
  3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 
   3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων. 
 
   3.1.2.2 Ειδικότερα : 
 
     α) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του 
οργάνου112. 
 
     β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο 
προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
                                                           
111

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
112

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η 
τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονοµικών προσφορών. 
 
     γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 
 
     δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους 
και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή113 προς 
έγκριση. 
 
   3.1.2.3 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε 
σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς 
φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
 
   3.1.2.4 Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές114.   
 
   3.1.2.5 Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή 
µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω 
σταδίων115 («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
   3.1.2.6 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
114

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
115

 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου116 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 

 3.2.1 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.  
 
 3.2.2 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ 
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
 3.2.3 Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή 
να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, 
µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
 
 3.2.4 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
 3.2.5 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
  i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή  
 
  ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
 
  iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
 
 3.2.6 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας 
αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 
µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις 
οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του117.  
 
 3.2.7 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
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 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
117

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
 
 3.2.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
  
 3.2.9 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
 

 3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
 
 3.3.2 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης 
της σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
 
 3.3.3 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
 
  α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην 
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
 
  β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και 
µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση .118 
 
 3.3.4 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες119 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
 3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 
 

 3.4.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής120 η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 
  (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή  
 
  (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
 
  (γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
 
  Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης121. 
 
 3.4.2 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά122 µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών123 
 
 3.4.3 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο 
άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 
56902/215 Υ.Α..  
 
 3.4.4 Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή 
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
 3.4.5 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
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 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
 3.4.6 Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
 3.4.7 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα 
εξέτασης της προσφυγής124. 
 
 3.4.8 Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ125. 
 
 3.4.9 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για 
την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 
 
 3.4.10 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
 3.4.11 Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε 
την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά126. 
 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει 
την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
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 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
 
  4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
 
  4.1.2 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Για προµήθεια επιµέρους ειδών το ύψος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης θα προκύπει από τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

CPV 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
(α) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 ΜΟΣΧΑΡΙ    

1 Μηρός 15.204,80 - 760,24 

2 Στρογγυλό 15.691,00 - 784,55 

3 Νουά 15.691,00 - 784,55 

4 Ποντικός 28.646,20 - 1.432,31 

5 
Σπάλα (ωµοπλάτη) 

Α/Ο 9.952,80 - 497,64 

6 Φιλέτο 1.768,00 - 88,4 

7 Συκώτι 46,15 - 2,31 

8 
Σπαλοµπριζόλες 

Μ/Ο 718,90 
- 

35,95 

9 Κότσι 

15111200-1 

276,90 - 13,85 

 ΧΟΙΡΙΝΟ    

10 Μηρός Α/Ο 22.466,40 - 1.123,32 

11 Μπριζόλες Μ/Ο 4.951,70 - 247,59 

12 Μπριζόλες κόντρα 700,04 - 35,00 

13 Σνίτσελ 5.078,40 - 253,92 

14 Πανσέτα 1.554,74 - 77,74 

15 Ψαρονέφρι 656,00 - 32,8 

16 Κότσι 

15113000-3 

277,16 - 13,86 

 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(τύπου 65%)    

17 Μπούτι 31.968,00 - 1.598,40 

18 Σνίτσελ 18.315,00 - 915,75 

19 Φιλέτο 18.315,00 - 915,75 

20 Ολόκληρο 

15112130-6 

4.440,00 - 222,00 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

CPV 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
(α) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΚΡΕΑΤΑ     

21 Γαλοπούλα 15112120-3 1.196,00 - 59,80 

22 

Αµνός γάλακτος 
(πλήρες σφάγιο το 

οποίο δεν θα   
υπερβαίνει τα 12 

κιλά) 

15115100-8 

1.525,00 

- 

76,25 

23 

Ερίφιο γάλακτος 
(πλήρες σφάγιο το 

οποίο δεν θα 
υπερβαίνει τα 12 

κιλά) 

15117000-1 
 

488,00 

- 

24,40 

24 
Εντόσθια 

αµνοεριφίων 675,81 - 33,80 

25 Κοκορέτσι 1.400,00 - 70,00 

26 Σουβλάκια χοιρινά 19.600,00 - 980,00 

27 
Σουβλάκια 
κοτοµπέικον 5.580,00 - 279,00 

28 
Λουκάνικα 
χωριάτικα 10.670,00 - 533,50 

29 Ρολό κοτόπουλο 2.750,00 - 137,50 

30 Ρολό χοιρινό 1.092,00 - 54,60 

31 Κεµπάπ 720,00 - 36,00 

32 Κοτοµπουκιές 275,00 - 13,75 

33 Σεφταλιά 

15131700-2 
 

310,00 - 15,50 

ΣΥΝΟΛΟ 243.000,00 4.860,00 12.150,03 

 
  4.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, 
πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 
της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
 
  4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς 
αυτόν προκαταβολής. 127 
 
  4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 
4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
 
  4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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  4.1.7 Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους 
από αυτό που καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον 
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο  72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
και 2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής). 
 
  4.1.8 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής 
επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στα πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου.  
 
 4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
 
  Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
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 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
 
  4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς 
τους. 
 
  4.3.2 Ως τόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι έδρες των 
Μονάδων µε ∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας (για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων 
ΠΕ/98 Α∆ΤΕ, η έδρα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου και το τµήµα κρεοπωλείου, που 
θα λειτουργεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας του, για την κάλυψη των αναγκών 
των δικαιούµενων εξυπηρέτησης από το ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ και οι Λέσχες Εθνοφυλακής της 
Λέσβου. Κατά την παράδοση των νωπών κρεάτων και πουλερικών στις Μονάδες να 
αφαιρείται το απόβαρο των συσκευασιών.  
 
  4.3.3 Η ποιοτική παραλαβή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους 
παρακάτω τρόπους, αθροιστικά ή διαζευκτικά: 
 
   α. Με µακροσκοπική εξέταση των ειδών. 
 
   β. Με εργαστηριακή εξέταση των ειδών. 
 
   γ. Με πρακτική δοκιµή.  
 
  4.3.4 Σε περίπτωση που ποσότητα νωπών κρεάτων και πουλερικών κατά 
τον ποιοτικό έλεγχο  θεωρηθεί  ακατάλληλη ή Β΄ κατηγορίας, θα αντικαθίσταται αµέσως 
από τον προµηθευτή χωρίς, καµία επιβάρυνση της υπηρεσίας, έως τις 14:00 της ίδιας 
ηµέρας. Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (µε υπαιτιότητα του) µέρος ή όλη την 
παραγγελία ή αδυνατεί να αντικαταστήσει αµέσως την απορριφθείσα ποσότητα νωπών 
κρεάτων και πουλερικών, τότε η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο, η δε 
διαφορά τιµής θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επιπλέον η 98 Α∆ΤΕ διατηρεί το δικαίωµα 
επιβολής κυρώσεων. 
 
  4.3.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω: 
 
   4.3.5.1 Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη 
των αναγκών των Μονάδων, Λεσχών και του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ποσότητες, στα είδη που θα 
του ζητούνται. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται κυρώσεις - 
ποινικές ρήτρες. 
 
   4.3.5.2 Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της 
Υπηρεσίας και των εντεταλµένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της 
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
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   4.3.5.3 Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της στρατιωτικής 
υπηρεσίας. 
    
   4.3.5.4 Να µεταφέρει τα προϊόντα εντός οχήµατος ψυγείου, το 
οποίο θα διαθέτει την προβλεπόµενη άδεια. 
 
  4.3.6 Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
  4.3.7 Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την 
είσοδό του και παραµονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για το λόγο 
αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενηµέρωση του προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. 
Επιπλέον, υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καµιά εργασιακή, 
οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
  4.3.8 Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση 
που θα προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
  4.3.9 Η επιλογή είδους ή ειδών προς προµήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
των ∆ιοικητών των Μονάδων. 
 
  4.3.10 Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων 
και µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε οποιοδήποτε χρόνο. Εάν κριθεί αναγκαίο 
µπορεί να παραστεί επιτροπή Αξιωµατικών στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. ∆ικαίωµα 
εφαρµογής των ελέγχων έχουν αρµόδια όργανα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όπως ο 
υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των Μονάδων, τα υπεύθυνα όργανα των 
Μονάδων καθώς και τριµελής επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την 98 
Α∆ΤΕ ή τις Μονάδες. 
 
  4.3.11 ∆ειγµατοληψία των προσφεροµένων ειδών, για µακροσκοπική και 
εργαστηριακή εξέταση, θα γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από αρµόδια 
επιτροπή, ή τον κτηνίατρο ή τον ιατρό της Μονάδας. Τα δείγµατα θα λαµβάνονται 
παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό 
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας όπου θα αναγράφει το ονοµατεπώνυµο του ολογράφως 
καθώς και την ιδιότητα του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο.  
 
  4.3.12 Η αξία των λαµβανοµένων δειγµάτων των µεταφορικών εξόδων και 
των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει πάντοτε τον προµηθευτή.  
 
  4.3.13 Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων: 
 
   4.3.13.1 Περιοδικά κατά την διάρκεια εφαρµογής της σύµβασης του 
προµηθευτού σε όλα τα είδη που προσκοµίζονται στις Μονάδες. 
 
   4.3.13.2 Εκτάκτως κατά την κρίση των υγειονοµικών οργάνων, 
στην έδρα της Μονάδος ή στα εργοστάσια - εργαστήρια του προµηθευτού. 
 
   4.3.13.3 Η παραλήπτρια Μονάδα δύναται να εφαρµόζει εκτάκτους 
ελέγχους  δειγµατοληψίας και εν απουσία του προµηθευτού όταν διαπιστώνεται ότι ο 
προµηθευτής σκόπιµα εκτελεί τις παραδόσεις σε ακατάλληλες ή µη προβλεπόµενες ώρες. 
Βασική προϋπόθεση ότι η δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή επιτροπή, ένα µέλος της 
οποίας είναι ο κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδος (εφόσον διαθέτει). 
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  4.3.14 Είδη ελέγχων 
 
   4.3.14.1 Μακροσκοπικός – οργανοληπτικός έλεγχος: Οι 
διαπιστούµενες µακροσκοπικά εκτροπές, δίνουν το δικαίωµα της απορρίψεως και µη 
παραλαβής των προϊόντων χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός 
έλεγχος.  
 
   4.3.14.2 Εργαστηριακός έλεγχος: Εφαρµόζεται µε σκοπό την 
διαπίστωση της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε 
προϊόντα  τα οποία µακροσκοπικά τουλάχιστον εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση εφαρµογής εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή 
τους µόνο στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 
 
   4.3.14.3 Οι πραγµατοποιούµενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι 
Μικροβιολογικές, Χηµικές και Ιστολογικές κατά περίπτωση. Η επιλογή του είδους των 
εργαστηριακών αναλύσεων που θα διενεργηθούν γίνεται από τα υγειονοµικά όργανα της 
Μονάδος. Αναγράφονται υποχρεωτικά και µε σαφήνεια στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. 
 
   4.3.14.4 Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις: 
 
    4.3.14.4.1 Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο 
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει 
εγγράφως αν επιθυµεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγµατος να γίνει παρουσία 
νόµιµου επιστηµονικού εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται συγχρόνως το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία 
ιδιώτη χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση που δεν έγινε στο 
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο κύριος του είδους, από τον οποίο 
ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαιώµατος άσκησης έφεσης. 
 
    4.3.14.4.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των 
προϊόντων ή σοβαρής υγειονοµικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
των καταναλωτών, ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ή από διαπίστωση της 
αρµόδιας επιτροπής, ο προµηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη 
διαδικασία και θα αποστέλλεται και σχετική ειδοποίηση στις αρµόδιες υγειονοµικές 
υπηρεσίες του δηµοσίου για ενηµέρωση. 
 
  4.3.15 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 
 
   4.3.15.1 Τα προς προµήθεια προϊόντα να είναι σύµφωνα τις 
ισχύουσες υγειονοµικές  διατάξεις καθώς και να πληρούν τα χαρακτηριστικά του 
Παραρτήµατος VII της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
   4.3.15.2  Η συσκευασία του κάθε είδους θα είναι αυτή µε την οποία 
κυκλοφορεί στο ελεύθερο εµπόριο. 
 
   4.3.15.3 Το νωπό κρέας θα πρέπει : 
 
    4.3.15.3.1 Να πληροί τα υγιεινολογικά κριτήρια των 
κοινοτικών Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 853/2004, (ΕΚ) 854/2004) και (ΕΚ) 
2073/2005 καθώς επίσης και της Εθνικής νοµοθεσίας, η οποία έχει εναρµονιστεί µε την 
προαναφερθείσα κοινοτική. 
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    4.3.15.3.2 Να είναι άριστης ποιότητας, κατά προτίµηση 
εγχώριας παραγωγής ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
    4.3.15.3.3 Να είναι καλά συντηρηµένο, απαλλαγµένο από 
ρύπους, και να µην εµφανίζει ενδείξεις αλλοίωσης όπως αφυδάτωση, σήψη, ευρωτίαση, 
τάγγιση, µη φυσιολογικές οσµές και γενικώς να µην έχει υποστεί µεταβολή των 
οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να 
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρηση του προϊόντος. 
 
    4.3.15.3.4 Να έχει υποστεί τον προβλεπόµενο υγειονοµικό 
έλεγχο και να φέρει σφραγίδες καταλληλότητας, καθώς και τα έγγραφα διακίνησής του 
(εισαγόµενο ή όχι). 
 
    4.3.15.3.5 Να µην έχουν παρέλθει περισσότερες από επτά 
(7) ηµέρες από την ηµεροµηνία σφαγής (εκτός των πουλερικών για τα οποία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες). 
 
    4.3.15.3.6 Να είναι τεµαχισµένο σε οµοιόµορφες και 
κανονικού µεγέθους µερίδες και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Μονάδων και των 
ελεγκτικών οργάνων της Μεραρχίας. 
 
    4.3.15.3.7 Η αναλογία του λίπους και των οστών να µην 
υπερβαίνει το προβλεπόµενο ποσοστό. 
 
    4.3.15.3.8 Γενικά η σφαγή, η µεταφορά, ο τεµαχισµός, η 
συντήρηση και η συσκευασία των κρεάτων, πρέπει να έχουν γίνει σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Εάν κριθεί αναγκαίο η Μεραρχία µπορεί να ζητήσει από τον 
προµηθευτή η διαδικασία να γίνεται παρουσία των αρµοδίων οργάνων της.  
 
   4.3.15.4 Ειδικότερες Απαιτήσεις (µε Βάση τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήµατος VII της ∆ιακήρυξης). 
     
    4.3.15.4.1 Βόειο 
 
     4.3.15.4.1.1 Από άποψη ηλικίας να 
ανήκει στην κατηγορία Α. 
 
     4.3.15.4.1.2 Από άποψη τεµαχισµού να 
ανήκει στην Α’ κ΄ Β’ κατηγορία, µε ποσοστά 75% και 25% αντίστοιχα. 
 
     4.3.15.4.1.3 Από πλευράς ποιότητας 
σύµφωνα µε τη διάπλαση του σφαγίου, να ανήκει στις κατηγορίες S, Ε, U. 
 
     4.3.15.4.1.4 Από πλευράς ανάπτυξης 
του λιπώδους ιστού, να ανήκει στις κατηγορίες 1, 2, 3.  
 
     4.3.15.4.1.5 Ο κιµάς θα παρασκευάζεται 
από ποσότητες Β’ κατηγορίας από άποψης τεµαχισµού. Εάν κριθεί αναγκαίο η 98 Α∆ΤΕ 
µπορεί να ζητήσει από τον προµηθευτή να παρασκευάζει τον κιµά παρουσία των 
αρµοδίων οργάνων της. Οι ενδείξεις θα είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1169/2011. 
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     4.3.15.4.1.6 Να ικανοποιείται η 
απαίτηση των κανονισµών (ΕΚ) 178/2002 και (ΕΚ) 853/2004 σε ότι αφορά την 
ιχνηλασιµότητα. 
 
    4.3.15.4.2 Χοιρινό 
 
     4.3.15.4.2.1 Από άποψη τεµαχισµού να 
ανήκει στην Α’ ή Β’ κατηγορία.  
 
     4.3.15.4.2.1 Από πλευράς ποιότητας να 
ανήκει στις κατηγορίες Ε ή U, σύµφωνα µε την κατάταξη EUROP. 
 
     4.3.15.4.2.1 Το ηµιµόριο να µη ξεπερνά 
τα 50 κιλά. 
 
     4.3.15.4.2.1 Τα σουβλάκια να είναι 
περίπου 75 γραµµάρια (14 τεµάχια περίπου ανά κιλό). 
 
    4.3.15.4.3 Πουλερικά 
 
     4.3.15.4.3.1 Να έχουν δέρµα λείο και 
απαλό, εύκολα αποσπώµενο και ελαστικό, κρέας τρυφερό και το στέρνο να είναι εύκαµπτο 
και ελαστικό καθ’ όλη την έκτασή του. 
 
     4.3.15.4.3.2 Να είναι Α΄ ποιότητας. 
 
     4.3.15.4.3.3 Τα κοτόπουλα να έχουν 
βάρος από 1,3 έως 1,4 κιλά. 
 
     4.3.15.4.3.4 Εφόσον παραγγέλνονται 
µερίδες πουλερικών (µπούτια κ.τ.λ) το βάρος της µερίδας θα πρέπει να κυµαίνεται 
µεταξύ των 325 και  350 γραµµάριων, εκτός εάν διαφορετικά παραγγείλει η 
ενδιαφερόµενη Μονάδα – Στρατιωτικό Κατάστηµα. 
 
  4.3.16 Άλλοι Ειδικοί όροι 
 
    4.3.16.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης ή 
διακοπής της σύµβασης οποτεδήποτε, µετά από 10ήµερη προειδοποίηση του 
προµηθευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα (τιµή - ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
    4.3.16.1.1 Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης του προµηθευτή. 
 
    4.3.16.1.2 Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις 
χείρας τρίτων (της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή 
στο ∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Αυτό αποτελεί λόγο καταγγελίας 
και αιτία λύσης της σύµβασης. 
 
    4.3.16.1.3 Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή. 
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    4.3.16.1.4 Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει διαθέσει 
στην Υπηρεσία  ακατάλληλα, για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
    4.3.16.1.5 Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, 
παρακώλυση του υγειονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή. 
 
    4.3.16.1.6 Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των Μονάδων µε 
τον ή τους προµηθευτές θίγει τα συµφέροντα της υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων 
όρων  του διαγωνισµού. 
 
    4.3.16.1.7 Εάν δηµοσιονοµικοί λόγοι προκαλέσουν γενική 
πτώση τιµών των ειδών του διαγωνισµού και η διαφορά µε τις κατακυρωθείσες τιµές 
ανέλθει σε ποσοστό πλέον του 10%. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται το δικαίωµα στον 
συµβαλλόµενο προµηθευτή να αναπροσαρµόσει τις εν λόγω τιµές, προκειµένου αυτές να 
εναρµονιστούν µε την γενική εικόνα της αγοράς. Σε περίπτωση άρνησής του, η Υπηρεσία 
θα διατηρεί το δικαίωµα να προµηθεύεται τα είδη από το ελεύθερο εµπόριο. 
 
   4.3.16.2 Οι προσφερόµενες τιµές θα ισχύουν και για όλους όσους 
έχουν δικαίωµα εξυπηρέτησης από το Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου και τις Λέσχες 
Εθνοφυλακής της Λέσβου. 
 
   4.3.16.3 Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον 
κρατήσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν. 
 
   4.3.16.4 Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους 
διαγωνιζόµενους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι 
δε διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν άµεσα. 
 
   4.3.16.5 Τα προσφερόµενα είδη που το όριο λήξης εγγίζει την 
ηµεροµηνία παράδοσης δε θα παραλαµβάνονται.  
 
   4.3.16.6 Τα είδη τα οποία µετά από µακροσκοπικό έλεγχο κρίνονται 
από την επιτροπή ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας (της παραγράφου 
4.3.15 και του Παραρτήµατος ΙV της ∆ιακήρυξης) δε θα παραλαµβάνονται. 
 
   4.3.16.7 Οι τιµές νοούνται σε ευρώ, χωρίς όρο αναπροσαρµογής, 
αναθεώρησης ή αυξοµείωσής τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
   4.3.16.8 Τα προϊόντα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητος, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παράγραφο 4.3.15, στο Παράρτηµα VII της ∆ιακήρυξης και τις 
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. 
 
   4.3.16.9 Η επιτροπή της 98 Α∆ΤΕ, θα ελέγχει την ποιότητα των 
προϊόντων, επίσης τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα  µεταφορικά µέσα 
του προµηθευτή, για  την τήρηση των προβλεποµένων  όρων  υγιεινής.  
 
   4.3.16.10 Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωµα επιλογής των ειδών 
που θα προµηθεύονται και καθορισµού των παραγγελλοµένων ποσοτήτων και σε καµία 
περίπτωση ο προµηθευτής δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για την υποχρεωτική  
διάθεση των προσφερόµενων ειδών του.  
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   4.3.16.11 Η υπηρεσία µέσα στο πνεύµα υποστήριξης του 
παραγωγικού δυναµικού των παραµεθόριων περιοχών, διατηρεί το δικαίωµα ανεξάρτητα 
από τη σύµβαση που θα υπογραφεί,  να απορροφήσει ορισµένη ποσότητα ντόπιων 
προϊόντων, µε την προϋπόθεση ότι η τιµή τους θα είναι χαµηλότερη ή ίση αυτής του 
τελευταίου µειοδότη,  η δε ποιότητα άριστη. 
 
   4.3.16.12 Τα προϊόντα να πληρούν τους όρους που προβλέπονται 
από τον σε ισχύ κώδικα τροφίµων και ποτών και να είναι ίδια µε αυτά που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο. 
 
   4.3.16.13 Τα αποτελέσµατα τόσο της επιθεώρησης της βιοτεχνίας 
όσο και των εργαστηριακών εξετάσεων των προϊόντων, θα υποβάλλονται στην 98 Α∆ΤΕ η 
οποία διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των ποινικών ρητρών. 
 
   4.3.16.14 Αναπροσαρµογή τιµών δεν θα γίνει δεκτή κατά τη 
χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
 
   4.3.16.15 Ο µειοδότης υποχρεούται στη σύµβαση που θα 
υπογράψει να αναφέρει τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, ο οποίος θα 
παρευρίσκεται στις δοσοληψίες µε τις Μονάδες και στις εκάστοτε δειγµατοληψίες για 
υγειονοµικό έλεγχο. 
 
   4.3.16.16 Ο πάροχος υπηρεσιών  οφείλει να ορίσει υπεύθυνο 
έργου και αναπληρωµατικό, τα στοιχεία του οποίου θα επικαιροποιηθούν στην ΑΑ µε την 
υπογραφή της σύµβασης, ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, 
αφετέρου να έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε 
πρόβληµα προκύψει. Ο υπεύθυνος έργου ή ο αναπληρωµατικός θα πρέπει να είναι 
παρών στο χώρο διανοµής – πώλησης των προϊόντων. Στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον 
αναπληρωµατικό υπεύθυνο έργο κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
  4.3.17 Για τη λειτουργία του κρεοπωλείου εντός του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, ο 
ανάδοχος ως εσωτερικός συνεργάτης του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (shop in shop), είναι 
υποχρεωµένος σύµφωνα µε τις «Οδηγίες Λειτουργίας Στρατιωτικών Πρατηρίων/ 
Οκτώβριος 2009/ΓΕΣ/∆ΕΜ» πέραν των καθορισθέντων στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, 
να καταβάλει: 
 
   4.3.17.1 Με την έναρξη της σύµβασης, εφ’ άπαξ το ποσό των 
χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) [2% επί του τεθέντος στόχου των ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) (ετήσιου τζίρου), ως έξοδα προβολής και αποθήκευσης 
των ειδών του, µε την έκδοση ∆ΟΙ-20 από τη ∆χση χρηµατικού του ΣΠ Λέσβου. Αν 
το εκτιµηθέν ποσό, υπολείπεται του τελικού τζίρου, που θα διαµορφωθεί στο τέλος 
του έτους (ηµεροµηνία λήξη σύµβασης), τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να 
καταβάλλει και το υπολειπόµενο ποσό. Στην περίπτωση, που ο ανάδοχος 
συµπληρώσει ένα ή και περισσότερα έτη ως εσωτερικός συνεργάτης του  ΣΠ 
Λέσβου το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται στο 4% επί του ετήσιου τζίρου. 
 
    4.3.17.2 Το ποσό των 100 € µηνιαίως (µέχρι την 20 
έκαστου µήνα), µε την έκδοση ∆ΟΙ-20 από τη ∆χση χρηµατικού του ΣΠ Λέσβου, ως 
µίσθωµα (τίµηµα) για το χώρο που του παραχωρείται. 
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    4.3.17.3 Ποσοστό από το µηνιαίο τζίρου, όπως 
παρακάτω: 
        
       4.3.17.3.1  3%, για τζίρο έως πέντε χιλιάδες 
ευρώ (5.000,00€). 
 
       4.3.17.3.2 4%, για τζίρο από πέντε χιλιάδες 
ευρώ και ένα λεπτό (5.000,01 €) και πάνω. 
 
   4.3.18 Η υπηρεσία ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει, για µέτρα 
που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών 
(φόρων, τελών κλπ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης, των ειδών. 
 
   4.3.19 Κατά τον τεµαχισµό των προς παράδοση κρεάτων στην έδρα 
του προµηθευτή θα παρευρίσκεται αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, η 
οποία αφού ελέγξει τη διαδικασία θα σφραγίζει τις συσκευασίες που προορίζονται για κάθε 
Μονάδα - Φυλάκιο. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των υπό παράδοση κρεάτων µπορεί 
να γίνεται συγκεντρωτικά σε κατάλληλο χώρο, που θα καθορίσει η 98 Α∆ΤΕ. Η κοπή του 
κρέατος και του κιµά (εκτός και αν η Μονάδα ή η 98 Α∆ΤΕ επιθυµεί να γίνει στην έδρα της 
µε δικά της µέσα) θα γίνεται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. 
 
   4.3.20 Για τα κενά είδη συσκευασίας (κιβώτια κλπ) ουδεµία 
πληρωµή θα γίνεται από τις µονάδες, τις Λέσχες και το Σ.Π. ΛΕΣΒΟΥ,  αλλά θα 
χρεώνονται απλώς από τον προµηθευτή σ’ αυτούς, µε την υποχρέωση να του τα 
επιστρέφουν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
   4.3.21 Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλες 
ζυγαριές για τον ποσοτικό έλεγχο των ειδών, που θα διενεργεί η επιτροπή παραλαβής και 
οι δικαιούµενοι εξυπηρέτησης από το ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ. 
 
   4.3.22 Ο προµηθευτής οφείλει να αποδέχεται τους προβλεπόµενους 
από τη Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την 
είσοδο, παραµονή και έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να 
προσκοµίσει σε κάθε στρατόπεδο, 2 φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ 
αυτό, για τη µεταφορά των προϊόντων, προκειµένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία 
εισόδου, τα οποία µε τη λήξη της σύµβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 
 
4.4 Υπεργολαβία 
 

 4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
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σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.128. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των 
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα 
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της 
σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 
και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 
 Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
 

 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016129 130 

 
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης131  
 

 4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 
  α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 
4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης  
 
  β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
 

                                                           
128

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
129

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
130

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016). 
131

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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  γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

 5.1 Τρόπος πληρωµής  
 
  5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε Ευρώ για την 
παράδοση προϊόντων σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της 
προµήθειας, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου και µε βάση την παρακάτω διαδικασία: 
 
   5.1.1.1 Η Μονάδα θα παραλαµβάνει τα εµπορεύµατα, µε βάση τα 
δελτία αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά κατά είδος,  υποχρεωτικά ο προµηθευτής. 
 
   5.1.1.2 Κάθε 10ήµερο ο προµηθευτής θα εκδίδει τιµολόγιο στο 
όνοµα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου, ισόποσο σε ποσότητα και αξία µε τιµή 
αγοράς των δελτίων αποστολής του υπόψη 10ηµέρου. Στο τιµολόγιο θα γίνεται µνεία των 
στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονοµασίας της Μονάδας. 
 
   5.1.1.3 Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο 
διαχειριστή  του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου, µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες. 
 
   5.1.1.4 Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τους προµηθευτές, να είναι 
θεωρηµένα από την αρµόδια Οικονοµική εφορία. 
 
  5.1.2 Στη τιµή πωλήσεως των προς προµήθεια ειδών, θα προστίθεται ο 
αντίστοιχος ΦΠΑ  και 10% το κέρδος του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (για τα είδη, που προµηθεύονται οι 
Μονάδες). Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω ποσοστών θα τροποποιηθεί αντίστοιχα 
και ο υπολογισµός της τιµής πώλησης των προϊόντων. 
 
  5.1.3 Τον προµηθευτή βαρύνουν: 
 
   5.1.3.1 Τα µεταφορικά – ζυγιστικά και λοιπά έξοδα µέχρι την 
παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων. 
 
   5.1.3.2 Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την 
Υπηρεσία, το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και της αποστολής των δειγµάτων 
στα αντίστοιχα εργαστήρια. 
 
   5.1.3.3 Πάσης  φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
   5.1.3.4 Η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% (Ν. 2198/94). 
 
   5.1.3.5 Λοιπές κρατήσεις και έξοδα, όπως καθορίζονται στις 
παραγράφους 2.4.4 και 4.3.17. 
 
  5.1.4 Για τις πληρωµές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 
   5.1.4.1 Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας. 
 
   5.1.4.2 Φορολογική ενηµερότητα της επιχείρησης. 
 
   5.1.4.3 Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ της επιχείρησης. 
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   5.1.4.4 Ποινικό µητρώο 
 
  5.1.5  Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Ιδίως, για την πώληση ειδών στις ∆ιαχειρίσεις Μισθοτροφοδοσίας των 
Μονάδων και στις Λέσχες Εθνοφυλακής της 98 Α∆ΤΕ, βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
 

Υπέρ ΜΤΣ 4 % 
Υπέρ Ενιαίας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) 
0,06% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσηµο 0,0836% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 

0,01672% 

ΣΥΝΟΛΟ 4,22032% 
 

Για τις Λέσχες Εθνοφυλακής οι κρατήσεις ανέρχονται σε 6% υπέρ 
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. 

 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη 

νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 
 5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

 5.2.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας 
βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος132 από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του 
αντικειµένου της σύµβασης επιβάλλεται να είναι άµεση. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  
 
 5.2.2 O ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
απ' αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την 
παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 5.2.3 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του µετά τη λήξη 
του χρόνου που καθορίζεται στη σύµβαση και πριν τη λήξη του χρόνου της παράτασης 

                                                           
132 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 5.2.4 Oι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  5.2.4.1 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  5.2.4.2 Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  5.2.4.3 Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών 
προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες 
παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και 
µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
 5.2.5 Tο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συµψηφίζεται από/µε 
την αµοιβή του αναδόχου. 
 
 5.2.6 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή 
το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 5.2.7 Oι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης 
αποτελούν ενδεικτικά (µη αποκλειοµένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επ΄ 
ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
  5.2.7.1 Επαναλαµβανόµενης έλλειψης προϊόντων ή παράδοση 
προϊόντων, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και µη αντικατάσταση των 
απορριφθεισών ποσοτήτων έως τις 14:00 της ίδιας ηµέρας. 
 
  5.2.7.2 Άρνησης ή αδυναµία αντικατάστασης (έως τις 14:00 της 
ίδιας ηµέρας) των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
κατόπιν µακροσκοπικής ή εργαστηριακής εξέτασης. 
 
  5.2.7.3. Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Αναθέτουσας 
Αρχής για αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου. 
 
  5.2.7.4 Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος– 
υγιεινής, τόσο κατά την επεξεργασία, τη µεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων. 
 
  5.2.7.5 Μη συµµόρφωσης του αναδόχου στην έγγραφη 
υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
σύµβασης. 
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  5.2.7.6 Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας 
σηµασίας, που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα προϊόντα και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να 
επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
  5.2.7.7 Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι 
η ζυγαριά όπου ζυγίζονται τα προϊόντα δε ζυγίζει µε ακρίβεια. 
 
 5.2.8 Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία 
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών  
και της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη  ενηµέρωση του 
ΕΦΕΤ. 
 
 5.2.9 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 
 
  5.2.9.1 Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν 
παραδόθηκαν µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
  5.2.9.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
 5.2.10  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται 
υπόψη το πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής ή/και αναφορά / απόφαση 
συλλογικού οργάνου της ΑΑ. 
 
 5.2.11 Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 
 5.2.12 Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα 
µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
 5.2.13 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.  
 
 5.2.14 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 5.2.7 της 
παρούσας κατά την υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον ανάδοχο, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
  5.2.14.1 Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
  5.2.14.2 ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 500 Ευρώ. 
 
  5.2.14.3 Για επόµενες φορές της ίδιας ή του συνόλου των 
συµβάσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος µέχρι σήµερα, εφόσον παρουσιαστούν 
παραβάσεις και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των 
καθοριζοµένων στο Ν. 4235/14: 
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   5.2.14.3.1 Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε 
προσαύξηση του αµέσως προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
   5.2.14.3.2 Κήρυξη του πάροχου υπηρεσιών, ως 
έκπτωτου. 
 
   5.2.15 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να 
παραδώσει τα προϊόντα (έως τις 1400 της ίδιας ηµέρας χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
«ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή 
σε µικρότερη ποσότητα ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία µπορεί να 
αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση που η Επιτροπή  Παραλαβής απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα 
προσφερόµενα είδη και ο πάροχος υπηρεσιών δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα 
προθεσµία, έως τις 1400 της ίδιας ηµέρας, το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε 
δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς 
εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα 
προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και καταλογίζονται σε 
βάρος αυτού µετά από έκδοση  σχετικής απόφασης από την 98 Α∆ΤΕ. 
 
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων133   
 

 5.3.1 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην 
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016134  οργάνου. 
 
 5.3.2 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

                                                           
133

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
134

 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

 6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

  6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα όπως αναλυτικά 
καθορίζεται στην παράγραφο 4.3. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του σύνολου των 
προϊόντων της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 
  6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς 
να παραδοθεί τα προϊόντα, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 
  6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από 
την Στρατιωτική Υπηρεσία. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών µπορεί να γίνεται τους ακόλουθους τρόπους: 
µακροσκοπικός έλεγχος –χηµική ή µηχανική εξέταση – πρακτική δοκιµασία – 
εργαστηριακός έλεγχος κλπ . Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 
ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει τα 
αντίστοιχα πρωτόκολλα. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες 
επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον τρόπο  που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση 
εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 
 
  6.2.2. Η παραλαβή των εφοδίων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στους χρόνους, που καθορίζονται στην παράγραφο 
4.3.  Αν η παραλαβή των εφοδίων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από 
την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί 
να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 



 

Σελίδα 64 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.135 
 
6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 
 

 ∆εν απαιτείται αναφορά. 
 
6.4   Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 

 6.4.1 Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
6.5  ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
 

 Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. 
 
6.6  Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας136  
 

 ∆εν απαιτείται αναφορά. 
 
6.7  Αναπροσαρµογή τιµής137  
 

 ∆εν προβλέπεται. 

                                                           
135

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
136

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
137

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 
 
 Α.1.1 Συµβατικό αντικείµενο αποτελεί η παροχή προϊόντων, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην παράγραφο 4.3. 
 
 Α.1.2 Παραδοτέα δράσης στις Μονάδες ΠΕ 98 Α∆ΤΕ, στις έδρες των Μονάδων της 
98 Α∆ΤΕ, των Λεσχών Εθνοφυλακής και για τους δικαιούµενους εξυπηρέτησης του ΣΠ 
ΛΕΣΒΟΥ, στο χώρο του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ. 
 
 Α.1.3 Η ΑΑ εµπλέκεται στη διαδικασία µε τις αρµόδιες επιτροπές διενέργειας του 
διαγωνισµού (Ε∆∆), παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), εξέτασης ενστάσεων – 
προσφυγών (ΕΕΠ). 
 
 Α.1.4 Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ορίσει υπεύθυνο έργου και 
αναπληρωµατικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να 
έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα 
προκύψει. Ο υπεύθυνος έργου ή ο αναπληρωµατικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο 
διανοµής -πώλησης των προϊόντων κατά τις διανοµές αυτών. 
 
Α.2 Οργανωτική δοµή της Α.Α. 
 
 Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές  
 
 Η Α.Α. χρησιµοποιεί ως χώρο ελέγχου των προϊόντων τις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου. Η διανοµή θα γίνεται στους χώρους των Μονάδων  - Λεσχών Εθνοφυλακής και 
η πώληση των ειδών στους δικαιούµενους εξυπηρέτησης από το ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ στο χώρο 
του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ. Οι απαραίτητες υποδοµές δηµιουργούνται και διαµορφώνονται µε 
µέριµνα του αναδόχου. 
 
Α.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  
 
 Παράδοση 3 φορές την εβδοµάδα ή και καθηµερινά, εφόσον απαιτηθεί, των 
αντίστοιχων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων. Καθηµερινά κατά τις 
ώρες της λειτουργίας του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ  και των Λεσχών Εθνοφυλακής στους 
δικαιούµενους εξυπηρέτησης από αυτά. Αναλυτικά, όπως παράγραφος 4.3. 
 
Α.4 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων 
  
 ∆εν προηγήθηκαν της περιγραφόµενης στην παρούσα διαδικασίας. 
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Α.5 Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης  
  
 ∆εν απαιτείται. 
 
Α.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Α.6.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου 
 
  Όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.3. 
 
 Α.6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης  
 
  Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες µε δυνατότητα παράτασης 1 
εξαµήνου. Χρόνοι παράδοσης, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.3. 
 
 Α.6.3 Υπεργολαβία  
 
  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 Α.6.4 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  
 
  Στο χώρο του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ και στις έδρες των Μονάδων και των Λεσχών 
Εθνοφυλακής ΠΕ/98 Α∆ΤΕ. 
 
 Α.6.5 Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  
 
  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. 
 
 Α.6.6 Εκπαίδευση προσωπικού  
 
  ∆εν απαιτείται. 
 
 Α.6.7 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη  
 
  Εγγύηση συµµετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των παρ. 2.2 και 4.1 της παρούσας πρόσκλησης αντίστοιχα. 
 
 Α.6.8 Προαιρέσεις 
 
  ∆εν απαιτείται. 
 
 Α.6.9 Παρατάσεις  
 
  ∆υνατότητα παράτασης 1 εξαµήνου. 
 
 Α.6.10 Τροποποίηση Σύµβασης  
 
  Τροποποίηση σύµβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. 
 
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Β.1 Χρηµατοδότηση  
 
 Β.1.1 Σε βάρος Π/Υ ΓΕΣ ΕΦ 1.011.202.00.000.00 και Λογαριασµό Εξόδων 
2410901001, µε συνολική εκτιµώµενη αξία σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, διακόσιες δύο χιλιάδες 
ευρώ (202.000,00€). 

 
Β.1.2 Λέσχες Εθνοφυλακής Λέσβου, µε συνολική εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, 

σαράντα µία χιλιάδες ευρώ (41.000,00 €). 
 
Β.2 Τιµές αναφοράς  
 
 Οι τιµές της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου για κάθε είδος. 
 
Β.3 Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις 
 
 Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.4 και 5.1 της παρούσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
Όπως αναφέρεται στις παράγραφους 4.3, 5 και 6 της παρούσας και στο σχέδιο σύµβασης 
του Παραρτήµατος VII του Τεύχους Πρόσκλησης. 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  
 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2019/S 024-052257
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2019/S 024-052257
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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Προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις Μονάδες της 98 ΑΔΤΕ, το
Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου και τις Λέσχες νήσου Λέσβου
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις Μονάδες της 98 ΑΔΤΕ, το
Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου και τις Λέσχες νήσου Λέσβου
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
04

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
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❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος κύκλος εργασιών
-
---

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:

Προσδιορίστε
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
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ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επιτρέπετε ελέγχους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης)
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αριθμός διευθυντικών στελεχών
Ο αριθμός διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία
τρία είχε ως εξής:

Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
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-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
Το μέσο ετήσιο εργατικό δυναμικό του οικονομικού φορέα για τα τελευταία τρία
έτη:

Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
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-
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
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-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
 

 
TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Υπόδειγµα) 
 

      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Τεχνική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύµβασης για την Ανάδειξη 
προµηθευτή νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις Μονάδες της 98 Α∆ΤΕ, το ΣΠ 
ΛΕΣΒΟΥ και τις Λέσχες Εθνοφυλακής Λέσβου, µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη 
τους: 

 
• Την υπ’ αρίθµ. 04/2019 ∆ιακήρυξη ………………∆ιαγωνισµού, µε όλα τα 

σχετικά Παραρτήµατά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 
διαγωνισµού. 

 
• Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό. 

 
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των Ειδικών Όρων των προς 

παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
  
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συµµορφώνεται πλήρως µε τις απαιτήσεις που αφορούν 
στην προµήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, στην µεταφορά και διάθεση αυτών 
στους συγκεκριµένους χώρους διάθεσης σε χώρους του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ και στην αποκοµιδή 
των απορριµµάτων (ως αποτέλεσµα της διανοµής των προϊόντων), καθώς επίσης και την 
τήρηση όλων των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
4. Αναλυτικά: 

 
A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
ΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο 
ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 

Οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες ………. 
συµµορφώνονται (ή σε 
αντίθετη περίπτωση δεν 
συµµορφώνονται 
αιτιολογώντας πλήρως τους 
λόγους) µε τις απαιτήσεις 

Αν απαιτείται 
παραποµπή 
επισυνάπτεται το 
σχετικό έγγραφο µε 
αρίθµηση π.χ. Π1 
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A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

ΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 
 
 

της εν λόγω παραγράφου 

4.3.2 Ως τόποι παράδοσης των προϊόντων 
ορίζονται οι έδρες των Μονάδων µε 
∆ιαχείριση Μισθοτροφοδοσίας (για 
την κάλυψη των αναγκών των 
Μονάδων ΠΕ/98 Α∆ΤΕ, η έδρα του 
Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου και 
το τµήµα κρεοπωλείου, που θα 
λειτουργεί σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα λειτουργίας του, για την 
κάλυψη των αναγκών των 
δικαιούµενων εξυπηρέτησης από το 
ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ και οι Λέσχες 
Εθνοφυλακής της Λέσβου. Κατά την 
παράδοση των νωπών κρεάτων και 
πουλερικών στις Μονάδες να 
αφαιρείται το απόβαρο των 
συσκευασιών.  
 

Οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες ………. 
συµµορφώνονται (ή σε 
αντίθετη περίπτωση δεν 
συµµορφώνονται 
αιτιολογώντας πλήρως τους 
λόγους) µε τις απαιτήσεις 
της εν λόγω παραγράφου 

Αν απαιτείται 
παραποµπή 
επισυνάπτεται το 
σχετικό έγγραφο µε 
αρίθµηση π.χ. Π2 

………….. …………… …………….. ………… 
5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα 

πραγµατοποιηθεί σε Ευρώ για την 
παράδοση προϊόντων σύµφωνα µε 
αυτά που ορίζονται στην 
κατακυρωτική διαταγή της 
προµήθειας, από το Στρατιωτικό 
Πρατήριο Λέσβου και µε βάση την 
παρακάτω διαδικασία: 
5.1.1.1 Η Μονάδα θα παραλαµβάνει 
τα εµπορεύµατα, µε βάση τα δελτία 
αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά 
κατά είδος,  υποχρεωτικά ο 
προµηθευτής. 
5.1.1.2 Κάθε 10ήµερο ο 
προµηθευτής θα εκδίδει τιµολόγιο στο 
όνοµα του Στρατιωτικού Πρατηρίου 
Λέσβου, ισόποσο σε ποσότητα και 
αξία µε τιµή αγοράς των δελτίων 
αποστολής του υπόψη 10ηµέρου. Στο 
τιµολόγιο θα γίνεται µνεία των 
στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων 
αποστολής και της ονοµασίας της 
Μονάδας. 
5.1.1.3 Η εξόφληση του τιµολογίου 
θα γίνεται από τον υπεύθυνο 

Οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες ………. 
συµµορφώνονται (ή σε 
αντίθετη περίπτωση δεν 
συµµορφώνονται 
αιτιολογώντας πλήρως τους 
λόγους) µε τις απαιτήσεις 
της εν λόγω παραγράφου 

Αν απαιτείται 
παραποµπή 
επισυνάπτεται το 
σχετικό έγγραφο µε 
αρίθµηση π.χ. Π... 
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A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

ΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

διαχειριστή  του Στρατιωτικού 
Πρατηρίου Λέσβου, µέσα σε σαράντα 
(40) ηµέρες. 
5.1.1.4 Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από 
τους προµηθευτές, να είναι 
θεωρηµένα από την αρµόδια 
Οικονοµική εφορία. 
 

…………..    
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει τα προϊόντα όπως 
αναλυτικά καθορίζεται στην 
παράγραφο 4.3. Ο συµβατικός 
χρόνος παράδοσης του σύνολου των 
προϊόντων της σύµβασης µπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις 
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτηµα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

 

Οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες ………. 
συµµορφώνονται (ή σε 
αντίθετη περίπτωση δεν 
συµµορφώνονται 
αιτιολογώντας πλήρως τους 
λόγους) µε τις απαιτήσεις 
της εν λόγω παραγράφου 

Αν απαιτείται 
παραποµπή 
επισυνάπτεται το 
σχετικό έγγραφο µε 
αρίθµηση π.χ. Π... 

  

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
 

Συµπληρώνεται ο παραπάνω Πίνακας υποχρεωτικά για 
κάθε παράγραφο των Όρων των παραγράφων 4.3, 5 και 6 της 
∆ιακήρυξης µε την αντίστοιχη αναγραφή ότι η προσφερόµενες 
υπηρεσίες – προσφερόµενα είδη συµµορφώνονται ως προς 
τις απαιτήσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, η µη συµπλήρωση και 
υποβολή της τεχνικής προσφοράς  όπως το συγκεκριµένο 
υπόδειγµα αποτελεί λόγω απόρριψής της. 

Η τεχνική προσφορά να περιλαµβάνει υποχρεωτικά 
στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωµατικό 
υπεύθυνο έργου κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 (Υπόδειγµα) 

      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
Α. ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   
 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ: 
 

5. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την Οικονοµική 
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψη Σύµβασης για την Ανάδειξη 
Προµηθευτή νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις Μονάδες της 98 Α∆ΤΕ και τους 
δικαιούµενους εξυπηρέτησης του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ και τις Λέσχες Εθνοφυλακής Λέσβου 
µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
• Την υπ’ αρίθµ 04/2019 ∆ιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, µε 

όλα τα σχετικά Παραρτήµατά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του διαγωνισµού 

 
• Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό. 

 
6. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβε /-αν γνώση των Όρων των προς παροχή 

υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

7.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας αναγνωρίζουν ότι το Τίµηµα της Προσφοράς µας 
περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή ως κατωτέρω:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

CPV 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΕ ΚΙΛΑ) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ  
ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ 

€  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 ΜΟΣΧΑΡΙ    

1 Μηρός 2.210 6,88  

2 Στρογγυλό 2.210 7,10  

3 Νουά 2.210 7,10  

4 Ποντικός 4.490 6,38  

5 
Σπάλα (ωµοπλάτη) 

Α/Ο 
1.560 

6,38  

6 Φιλέτο 104 17,00  

7 Συκώτι 6,5 7,10  

8 Σπαλοµπριζόλες Μ/Ο 91 7,90  

9 Κότσι 

15111200-
1 

39 7,10  
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΕ ΚΙΛΑ) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ  
ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 

ΣΕ €  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 ΧΟΙΡΙΝΟ    

10 Μηρός Α/Ο 4.884 4,60  

11 Μπριζόλες Μ/Ο 1.465 3,38  

12 Μπριζόλες κόντρα 162,8 4,30  

13 Σνίτσελ 1.058 4,80  

14 Πανσέτα 407 3,82  

15 Ψαρονέφρι 82 8,00  

16 Κότσι 

15113000-3 

82 3,38  

 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(τύπου 65%) 

 
  

17 Μπούτι 13.320 2,40  

18 Σνίτσελ 3.330 5,50  

19 Φιλέτο 3.330 5,50  

20 Ολόκληρο 

15112130-6 

2.220 2,00  

 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΚΡΕΑΤΑ  

 
  

21 Γαλοπούλα 15112120-3 230 5,20  

22 

Αµνός γάλακτος 
(πλήρες σφάγιο το 
οποίο δεν θα   

υπερβαίνει τα 12 
κιλά) 

15115100-8 

250 

6,10  

23 

Ερίφιο γάλακτος 
(πλήρες σφάγιο το 
οποίο δεν θα 

υπερβαίνει τα 12 
κιλά) 

15117000-1 
 

80 

6,10  

24 
Εντόσθια 
αµνοεριφίων 

112,6350 
6,00  

25 Κοκορέτσι 200 7,00  

26 Σουβλάκια χοιρινά 4.000 4,90  

27 
Σουβλάκια 
κοτοµπέικον 

900 
6,20  

28 
Λουκάνικα 
χωριάτικα 

2.200 
4,85  

29 Ρολό κοτόπουλο 500 5,50  

30 Ρολό χοιρινό 210 5,20  

31 Κεµπάπ 120 6,00  

32 Κοτοµπουκιές 50 5,50  

33 Σεφταλιά 

15131700-2 
 

50 6,20  
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8. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν στην οικονοµική 

προσφορά (προσφερόµενη τελική τιµή) κάθε κόστος για την παράδοση των προϊόντων, 
την µεταφορά και διάθεσή τους στους συγκεκριµένους χώρους παράδοσης - διάθεσης, 
καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
 

9. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (µισθοί και 
επιδόµατα προσωπικού, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, προβλεπόµενοι φόροι, ασφάλιστρα, 
πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον πάροχο 
υπηρεσιών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. 

 
10. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες µας κατάρτισαν την Οικονοµική Προσφορά τους µε βάση τα 

αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους και στους όρους της διακήρυξης.  
 
Ο/ΟI  ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./2019 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 98 Α∆ΤΕ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 

Α∆Α: …………………. 
Α∆ΑΜ: …………………………. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……. ………………..2019 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το Ν.4412/16 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και συµπληρωµατικά τον Αστικό Κώδικα. 

 
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας, παράδοσης και διανοµής. 
 
Η τελική διαµόρφωση του κειµένου της σύµβασης έγινε από την 98 Α∆ΤΕ, µετά την 

ανάδειξη µειοδότη και προσωρινού ανάδοχου µε βάση την τεχνικοοικονοµική προσφορά, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1  
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1. Γενικά 
 

Όπως προσδιορίζονται στη δηµοσίευση υπ΄ αρίθµ. «………»/2019/98 
Α∆ΤΕ/∆ΕΜ. 

  
 α. Για τις ανάγκες της παρούσης λαµβάνονται υπόψη και ισχύουν οι 

ορισµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014). 
 
  β. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 
 
   (1) Ασφάλεια Τροφίµων ως η κατάσταση του τροφίµου που δεν 
προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιµο παρασκευάζεται και/ή 
καταναλώνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη χρήση. 
 
   (2) Αλυσίδα Τροφίµων ως η ακολουθία των σταδίων και των 
λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και χειρισµού ενός 
τροφίµου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση. 
 
   (3) Επιχείρηση Τροφίµων ως ο Οργανισµός της Αλυσίδας 
Τροφίµων που ασχολούνται µε την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη 
µεταποίηση, τη µεταφορά, την αποθήκευση µέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των 
Τροφίµων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται οι Οργανισµοί 
παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προµηθευτές των ως άνω επιχειρήσεων πχ 
εξοπλισµού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και συστατικών. 
 
   (4) Εγκατάσταση ως η κάθε µονάδα µίας επιχείρησης. 
 
   (5) Προµηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νοµικής και 
οργανωτικής µορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο Ανάδοχο στην αλυσίδα 
Τροφίµων. 

 
2. Η ερµηνεία της παρούσας σύµβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: 
 

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σηµασιολογικά συµ-περιλαµβάνουν 
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. 

 
β. Λέξεις αρσενικού γένους, συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το 

ουδέτερο. 
 
γ. Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερµηνεύεται σαν να 

ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά 
στη συµφωνία πλαίσιο. 
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δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
(που διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νοµικών 
προσώπων. 

 
ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο 

συναφές, θα ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή 
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 

 
στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συµπεριλαµβάνονται στη συµφωνία πλαίσιο, 

για διευκόλυνση των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερµηνεία 
της συµφωνίας πλαίσιο µε κανένα τρόπο. 

 
ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη χωρίς 

περαιτέρω χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτηµα ή 
Προσθήκη της συµφωνίας πλαίσιο, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 

 
η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο 

σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα ή τα 

Παραρτήµατα ή τις Προσθήκες της σύµβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των 
Παραρτηµάτων ή των Προσθηκών. 

 
ι. Συµπληρωµατικά, ισχύουν οι ορισµοί όπως προσδιορίζονται στο 

Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
        1.        Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ.600/…………………………. ……. 19/98 
Α∆ΤΕ/∆ΕΜ κατακυρώθηκαν , τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση ∆ 
«…»/2019/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ µε 
Α.∆.Α.Μ.:………………..). 
 
 2. Η σύµβαση  συνάπτεται µεταξύ της 98 Α∆ΤΕ εφεξής καλούµενη 
Αναθέτουσα Αρχή Προµηθειών (ΑΑ)/ Αγοραστής και της µειοδότριας εταιρείας 
…………………………………………….(…………………………., τηλ – fax: ………………, 
e- mail: ……………………….., ΤΚ …………………….) εφεξής καλούµενη Προµηθευτής / 
Πάροχος / Ανάδοχος. 

 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή (98 Α∆ΤΕ), έχει το δικαίωµα να υποβάλει Παραγγελίες 

Προϊόντων (υπηρεσίες), υπό τους όρους της εν λόγω σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η σύµβαση, αποτελείται από το παρόν κυρίως κείµενο και τα Παραρτήµατα 

«Α» έως και «Ε», όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου µέρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  



 

Σελίδα 82 

 
1. Σκοπός της σύµβασης, είναι να καθορίσει τους όρους, σύµφωνα µε τους 

οποίους ο Πάροχος θα προµηθεύει –διανέµει στον Αγοραστή (άρθρο 2), συγκεκριµένα 
είδη (νωπά κρέατα και πουλερικά). 

 
2. Η σύµβαση ισχύει για το χρονικό από ………………… έως ……………..….. 

µε δυνατότητα παράτασης, κατόπιν σχετικής απόφασης της 98 Α∆ΤΕ, για 1 εξάµηνο. 
 
3. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προµήθεια – διανοµή νωπών κρεάτων και 

πουλερικών στις Μονάδες της 98 Α∆ΤΕ και την πώληση στους δικαιούµενους 
εξυπηρέτησης από το Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ) και τις Λέσχες 
Εθνοφυλακής της Λέσβου, σύµφωνα µε την προεκτεθείσα κατακυρωτική απόφαση της 98 
Α∆ΤΕ. 
 

4. Η προµήθεια των προϊόντων θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της δηµοσίευσης που αποτελούν το 
Παράρτηµα «Α» της παρούσας, καθώς και την τεχνική –οικονοµική προσφορά του 
αναδόχου (Παραρτήµατα «Β» και «Γ» της παρούσας αντίστοιχα). 

 
5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να προµηθεύει νωπά κρέατα και πουλερικά, ως 

εξής: 
 

α. Στις Μονάδες της 98 Α∆ΤΕ και στις Λέσχες Εθνοφυλακής της Λέσβου. 
 
β. Στους δικαιούµενους εξυπηρέτησης από το ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, µε τη 

σύναψη συµφωνίας συνεργασίας ως εσωτερικός συνεργάτης του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (shop in 
shop) . Τα είδη προς µεταπώληση να εισάγονται στο ΣΠ στο όνοµα του προµηθευτή, την 
ευθύνη διαχείρισης-πώλησης να έχει ο υπάλληλος του προµηθευτή, µέσω δικής του 
ταµειακής µηχανής, να αποδίδει στο ΣΠ ποσοστό επί των πωλήσεων και να καταβάλλει 
τίµηµα για το χώρο προβολής.  

 
γ. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης µε περισσότερους του 1 

αναδόχου, λόγω επίτευξης χαµηλότερων τιµών σε διαφορετικά υπό προµήθεια προϊόντα 
(πχ σύναψη σύµβασης για προµήθεια χοιρινών κρεάτων µε τον «Α» ανάδοχο και για 
προµήθεια πουλερικών µε τον «Β»), τη σύναψη συµφωνίας συνεργασίας και την 
εξυπηρέτηση των πελατών του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ αναλαµβάνει ο προµηθευτής, που κατέθεσε 
οικονοµικότερη προσφορά για τα περισσότερα είδη, µετά τη λήξη της αντίστοιχης 
ισχύουσας συµφωνίας συνεργασίας του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 
 

Ο Αγοραστής, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτηµένος 
να υποβάλλει Παραγγελίες (εντύπως ή προφορικώς) υπό τους όρους αυτής της 
σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ∆ιακήρυξη (παράγραφο 4.3.) και στο άρθρο 9 
της παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 96 

ΑΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
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1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για 1 έτος, από …………… έως 
……………………., µε δυνατότητα παράτασης, κατόπιν απόφασης της 98 Α∆ΤΕ, για 6 
επιπλέον µήνες. 

 
2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής χωρίς αύξηση του 
συµβατικού τιµήµατος, ύστερα από σχετικό αίτηµα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου138. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος139  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 

Η  τιµή πώλησης των προϊόντων καθορίζεται ως ακολούθως : 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 ΜΟΣΧΑΡΙ  

1 Μηρός  

2 Στρογγυλό  

3 Νουά  

4 Ποντικός  

5 Σπάλα (ωµοπλάτη) Α/Ο  

6 Φιλέτο  

7 Συκώτι  

8 Σπαλοµπριζόλες Μ/Ο  

9 Κότσι 

15111200-1 

 

 ΧΟΙΡΙΝΟ  

10 Μηρός Α/Ο  

11 Μπριζόλες Μ/Ο  

12 Μπριζόλες κόντρα  

13 Σνίτσελ  

14 Πανσέτα  

15 Ψαρονέφρι  

16 Κότσι 

15113000-3 

 

 
 

                                                           
138

   Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
139   Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 

ΣΕ €  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(τύπου 65%)  

17 Μπούτι  

18 Σνίτσελ  

19 Φιλέτο  

20 Ολόκληρο 

15112130-6 

 

 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ   

21 Γαλοπούλα 15112120-3  

22 
Αµνός γάλακτος (πλήρες σφάγιο το οποίο 

δεν θα   υπερβαίνει τα 12 κιλά) 
15115100-8  

23 
Ερίφιο γάλακτος (πλήρες σφάγιο το οποίο 

δεν θα 
υπερβαίνει τα 12 κιλά) 

15117000-1 
  

24 Εντόσθια αµνοεριφίων  

25 Κοκορέτσι  

26 Σουβλάκια χοιρινά  

27 Σουβλάκια κοτοµπέικον  

28 Λουκάνικα χωριάτικα  

29 Ρολό κοτόπουλο  

30 Ρολό χοιρινό  

31 Κεµπάπ  

32 Κοτοµπουκιές  

33 Σεφταλιά 

15131700-2 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Μετά τη σύναψη της σύµβασης και κατ’ επέκταση την υποχρέωση εξυπηρέτησης 

των δικαιούχων, θα υποβάλλεται παραγγελία (έντυπο παραγγελίας όπως Παράρτηµα «∆» 
της παρούσας) µε τις διαδικασίες ανά εµπλεκόµενο µέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9 
της παρούσας. Η παραγγελία δύναται να δοθεί και προφορικώς. 

  
ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αιτείται την προµήθεια των ειδών στον 
ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει τα είδη 
σύµφωνα µε τους όρους (Τεχνικές Προδιαγραφές) των Παρατηµάτων «Α» και «Ε» της 
∆ηµοσίευσης «……..»/2019/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ» µε βάση την οικονοµική προσφορά του 
αναδόχου. 

 
2. Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εµπλεκόµενων πλην αναδόχου που 

περιλαµβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας 
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 α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  (98 Α∆ΤΕ) 
     
                      (1) Γενικά  
 
    (α) ∆ιενέργεια διαδικασιών σύµφωνα µε το υφιστάµενο 

νοµικό πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης. 
 
    (β) Συγκρότηση των αρµόδιων επιτροπών διενέργειας / 

αξιολόγησης και παραλαβής των προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 
και συναφών εν ισχύ διατάξεων. 

 
    (γ) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης της 

σύµφβασης προµήθειας των προϊόντων. 
 
   (2) Επιτροπή Παραλαβής 
 
    (α) Ενεργεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους όρους της 

∆ιακήρυξης και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισηµαίνονται για καλύτερο συντονισµό οι 
παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
     1/ Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός (µακροσκοπικός) έλεγχος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους όρους και 
συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο - πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής (ή απόρριψης).  

 
     2/ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και 

σε ακριβής χρόνους, που θα κρίνει η Επιτροπή θα ληφθούν, κατά τη διαδικασία 
παράδοσης των προϊόντων, δείγµατα [σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης και του 
άρθρου 214 του Ν. 4412/2016] και τα οποία θα  προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή 
σε αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 

 
      α/ Μικροβιολογικό 
 
      β/ Χηµική ανάλυση 
 
      γ/ Ιστολογική εξέταση  
 
      Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό  

πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, όπως υπόδειγµα ΦΕΚ 764 
Β΄(ΥΑ 2489/95). 

  
     3/ Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγµατοληψίας 

είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συµβατικών και δύναται να επαναληφθεί 
σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν είναι σύµφωνα της προδιαγραφές υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίµων. 

  
    (β) Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο, το 

δικαίωµα να τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, τις 
παραγγελίες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 
18:00 της προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση. 
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    (γ) Λοιπά σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. 
 

                                  (3) Με µέριµνα των ∆ιαχειρίσεων Μισθοτροφοδοσίας των 
Στρατοπέδων, η αρχική κατ’ εκτίµηση παραγγελία των προϊόντων, η ποσότητα, καθώς και 
τυχόν ειδικές οδηγίες, θα δίνονται κάθε Πέµπτη εγγράφως µε φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού 
για την κάλυψη των αναγκών της επόµενης εβδοµάδας, µέχρι την 14:00. Παραγγελία που 
θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα 
από τον προµηθευτή να την εκτελέσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των 
παραγγελθέντων ειδών. Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον 
εκπρόσωπο της προµηθεύτριας εταιρείας.  
 
                   (4)  Ο αγοραστής (φορέας διενέργειας συµβάσεων) (υπεύθυνος 
έργου) διατηρεί, το δικαίωµα σε συνεργασία µε τον ανάδοχο να τροποποιεί, 
αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των παραγγελθέντων 
ειδών, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, µέχρι την 08:00 της 
προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση δίνοντας την τελική παραγγελία.  
 
  β. Μονάδες Περιοχής Ευθύνης 98 Α∆ΤΕ µε ∆ιαχείριση 
Μισθοτροφοδοσίας     
     

(1) Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος έργου» (∆ιαχειριστής 
Μισθοτροφοδοσίας) ο οποίος αποτελεί και το «σηµείο επαφής» µεταξύ των εµπλεκοµένων 
στη παρούσα σύµβαση και επιπλέον: 
 
      (α) Προβαίνει σε αρχική κατ’ εκτίµηση παραγγελία των 
προϊόντων για κάλυψη των αναγκών της επόµενης εβδοµάδας, κάθε Πέµπτη εγγράφως µε 
φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέχρι την 14:00, αποστέλλοντας το έντυπο του 
Παραρτήµατος «∆» της παρούσας στον Πάροχο Υπηρεσιών (Αντισυµβαλλόµενο) µε 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Σχηµατισµό (Συµβαλλόµενο) και την Επιτροπή Παραλαβής. 
Η παραγγελία δύναται εναλλακτικά να δοθεί και προφορικώς στον εκπρόσωπο της 
προµηθεύτριας εταιρείας.  
 
     (β) Επιβεβαιώνει ή τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε 
τις εκάστοτε ανάγκες, τις ποσότητες των προϊόντων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση 
του αναδόχου, µέχρι την 18:00 της προηγούµενης ηµέρας από την παράδοση δίνοντας 
τελική παραγγελία (εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση µε την αρχική 
παραγγελία της προηγούµενης Πέµπτης). 
 
     (2) Λοιπά σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
 1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος140 από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την 
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

                                                           
140 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειµένου της 
σύµβασης επιβάλλεται να είναι άµεση. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος από την άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  
 
 2. O ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
απ' αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την 
παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου / παρόχου 
υπηρεσιών µετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη σύµβαση και πριν τη λήξη του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 
 4. Oι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσµα. 
 
  γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης 
και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
 5. Tο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή 
του αναδόχου. 
 
 6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα 
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 7. Oι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία) 
και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά 
(µη αποκλειοµένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επ ακριβώς) οι κατωτέρω 
περιπτώσεις: 
 
  α. Επαναλαµβανόµενης έλλειψης προϊόντων ή παράδοση προϊόντων, 
που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και µη αντικατάσταση των 
απορριφθεισών ποσοτήτων έως τις 14:00 της ίδιας ηµέρας. 
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  β. Άρνησης ή αδυναµία αντικατάστασης (έως τις 1400 της ίδιας ηµέρας) 
των προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν 
µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
  γ. Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για 
αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του παρόχου υπηρεσιών. 
 
  δ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο 
κατά την παρασκευή, τη µεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων. 
 
  ε. Μη συµµόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών στην έγγραφη υπόδειξη, 
η οποία καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου. 
 
  στ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που 
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα προϊόντα και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει εντός 
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
  ζ. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι η ζυγαριά 
όπου ζυγίζονται τα προϊόντα δε ζυγίζει µε ακρίβεια. 
 
 8. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 
επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών  και 
της κείµενης Νοµοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη  ενηµέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 9. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν µε 
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 10. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής ή/και αναφορά / απόφαση συλλογικού 
οργάνου της ΑΑ. 
 
 11. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε 
όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 
 12. Σε περίπτωση διαφωνίας του παρόχου υπηρεσιών µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα 
µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
 13. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, ο 
πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την µη ή την πληµµελή ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόµιµων δικαιωµάτων της για µελλοντικές ενέργειες.  
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 14. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 5.2.7 της παρούσας κατά την 
υλοποίηση της σύµβασης, επιβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης και απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
  α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
  β. ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 500 Ευρώ. 
 
  γ. Για επόµενες φορές της ίδιας ή του συνόλου των συµβάσεων που έχει 
αναλάβει ο ανάδοχος µέχρι σήµερα, εφόσον παρουσιαστούν παραβάσεις και κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως 
προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.\ 
 
   (2) Κήρυξη του αναδόχου, ως έκπτωτου. 
 
 15. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα προϊόντα (έως 
τις 14:00 της ίδιας χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να φέρει 
ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε µικρότερη ποσότητα ή δεν τα 
παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία µπορεί να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα 
προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή  
Παραλαβής απορρίψει µέρος ή το σύνολο από τα προσφερόµενα είδη και ο πάροχος 
υπηρεσιών δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσµία, έως τις 1400 της ίδιας ηµέρας, 
το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. Σε όλες τις εν λόγω 
προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά από έκδοση  
σχετικής απόφασης από την 98 Α∆ΤΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 
 1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα 
«Α» της παρούσας. 

 
 2. Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται από την 

αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου που έχει συγκροτηθεί µε 
µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόµενα στη 
σύµβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, µετά σχετικών 
εισηγήσεων. 

 
 3. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου  θα είναι εκτός 

των άλλων και η παρακολούθηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, η παραλαβή, η σύνταξη 
σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η επιτροπή δια του 
προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή απευθείας µε τον 
ανάδοχο για θέµατα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες  του έργου. 

 
 4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης των διαδικασιών 

προµήθειας των προϊόντων, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 
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διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες απαιτήσεις, 
ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο (µέσω της 98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ), ο οποίος υποχρεούται να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής Έργου και στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Οι διορθωτικές ενέργειες, εντός του 
προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος συσχετίζονται αποκλειστικά µε τον υφιστάµενο 
σχεδιασµό υλοποίησης της προµήθειας των προϊόντων.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

 1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε Ευρώ για την παράδοση 
προϊόντων σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της προµήθειας, 
από το Στρατιωτικό Πρατήριο Λέσβου και µε βάση την παρακάτω διαδικασία: 
 
  α. Η Μονάδα θα παραλαµβάνει τα εµπορεύµατα, µε βάση τα δελτία 
αποστολής που θα εκδίδει, αναλυτικά κατά είδος,  υποχρεωτικά ο προµηθευτής. 
 
  β. Κάθε 10ήµερο ο προµηθευτής θα εκδίδει τιµολόγιο στο όνοµα του 
Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου, ισόποσο σε ποσότητα και αξία µε τιµή αγοράς των 
δελτίων αποστολής του υπόψη 10ηµέρου. Στο τιµολόγιο θα γίνεται µνεία των στοιχείων 
των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονοµασίας της Μονάδας. 
 
  γ. Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή  
του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λέσβου, µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες. 
 
  δ. Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τους προµηθευτές, να είναι θεωρηµένα 
από την αρµόδια Οικονοµική εφορία. 
 
 2. Στη τιµή πωλήσεως των προς προµήθεια ειδών, θα προστίθεται ο 
αντίστοιχος ΦΠΑ  και 10% το κέρδος του ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ (για τα είδη, που προµηθεύονται οι 
Μονάδες). Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω ποσοστών θα τροποποιηθεί αντίστοιχα 
και ο υπολογισµός της τιµής πώλησης των προϊόντων. 
 
 3. Τον προµηθευτή βαρύνουν: 
 
  α. Τα µεταφορικά – ζυγιστικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση των 
προϊόντων στις έδρες των Μονάδων. 
 
  β. Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία 
καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
  γ. Πάσης  φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
  δ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% (Ν. 2198/94). 
 
  ε. Λοιπές κρατήσεις και έξοδα, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 
2.4.4 και 4.3.17 των όρων της ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα «Α» της Σύµβασης). 
 
 4. Για τις πληρωµές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
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  α. Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας. 
 
  β. Φορολογική ενηµερότητα της επιχείρησης. 
 
  γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ της επιχείρησης. 
 
  δ. Ποινικό µητρώο. 
 
 5. Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Ιδίως, για την πώληση ειδών στις ∆ιαχειρίσεις Μισθοτροφοδοσίας των 
Μονάδων και τις Λέσχες Εθνοφυλακής της 98 Α∆ΤΕ, βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
 

Υπέρ ΜΤΣ 4 % 
Υπέρ Ενιαίας Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) 
0,06% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσηµο 0,0836% 
ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήµου 

0,01672% 

ΣΥΝΟΛΟ 4,22032% 
 
  Για τις Λέσχες Εθνοφυλακής  οι κρατήσεις ανέρχονται σε 6% υπέρ 
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. 
 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση 
να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του 
κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί µε την υποβολή του 
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
2. Πριν τη σύναψη της σύµβασης από τον Ανάδοχο επικαιροποιηµένα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά της πρόσκλησης και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής  
, λοιπά δικαιολογητικά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ 
(άρθρο 79 του Ν. 4412/2016). 

 
3. Οι Ανάδοχοι θα βεβαιώνουν (µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθούν να τηρούν 
τα κριτήρια επιλογής της αρχικής δηµοσίευσης.   

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κος 

………………………………….του …………….. (Α∆Τ : ………….., ηµεροµηνία έκδοσης: 
……………………., AΤ: …………………), ως εκπρόσωπος  - διαχειριστής της εταιρείας 
«……………………………………….» (………………………….., τηλ – fax: ……………….., 
e- mail: …………………………, ΤΚ …………….), κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………/………-
20.. εγγυητική επιστολή (ή παρακαταθήκη) , διάρκειας αορίστου χρόνου (ή χρονικής 
ισχύος έως και ……………), ποσού ……………….. ευρώ (………………… €), το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς 
ΦΠΑ. 

 
2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσµευθεί µε την ολοκλήρωση της σύµβασης και 

επιστρέφεται στην Ανάδοχο µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
προϊόντων της σύµβασης, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στην προκήρυξη και τους 

όρους της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

 
α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης 

των προϊόντων  µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

 
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 
α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών  

του καταστήµατος του αναδόχου.    
 
β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο κατάστηµα του  

αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 
γ. Πληµµύρα. 
 
δ. Σεισµός. 
 
ε. Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια. 
 
στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 

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

 
ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 
 
η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
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 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη 
σύµβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, η Ανάδοχος εταιρεία 
«…………………………………………..» τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απα-
ριθµούνται στην κείµενη νοµοθεσία141. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων 
και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρµοδιότητάς τους.   

 
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε το έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του 
προσωπικού, καθώς επίσης και των προµηθευτών του, που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη  της 
Αναθέτουσας ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων. 
 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το 
συµφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή 
βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που διανέµει – πουλά τα 
προϊόντα, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 
βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του 
έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού του. 
 

6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, 
έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα διενέργειας της 
εκτελεστικής σύβασης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την 
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παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της 
Σύµβασης, µη απαλλασσόµενου των κυρώσεων που προβλέπεται από την παρούσα και 
την κείµενη νοµοθεσία. 
 

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

8.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι της Αναθέτουσα Αρχή (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης) για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
 

9. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν οι συµβατικοί 
όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά 
της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα 
εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε 
προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της παρούσας 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε 
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
παρούσας. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 
λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ ∆ηµοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης. 

  
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης και 

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

 
12. Ο ανάδοχος δεσµεύεται για την πλήρη και απόλυτη εφαρµογή και υλοποίηση 

των όρων της Πρόσκλησης υπ. αριθ. «4»/2019/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ. 
 
 

13. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (Ανάδοχος) στο πλαίσιο της προµήθειας των 
προϊόντων οφείλει να εφαρµόζει τα παρακάτω: 
 

α. Η όλη «διαδικασία» θα περιλαµβάνει τις εξής φάσεις: 
 

    (1) Μεταφορά  
 
    (3) Αποθήκευση - Προετοιµασία ∆ιανοµής – Παράδοση / 
∆ιανοµή. 
 
    (4) Αποκατάσταση Χώρου Παράδοσης -  ∆ιανοµής - Πώλησης 
 
  β. Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι: 
 
    (1) Κεντρική Μονάδα ή Μονάδες 
 
     (α) Στο χώρο / χώρους θα αποθηκεύονται τα προϊόντα. 
 
     (β)  Τήρηση κατά την κρίση (εάν απαιτείται) και µε ευθύνη 
του αναδόχου αποθέµατος για κάλυψη εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον 5 – 10 ηµερών. 
 
     (γ) Η διακίνηση / διανοµή των προϊόντων µέχρι τα σηµεία 
παράδοσης - διανοµής θα είναι επί καθηµερινής βάσης, εφόσον απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε φορτηγό αυτοκίνητο που θα διαθέτει θάλαµο ψύξης. 
 
    (2) Ενδιάµεση – Προωθηµένη Μονάδα ή Μονάδες  
 
      Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση µε την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, που 
προσδιορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 
 
    (3) Σηµεία Παράδοσης -  ∆ιανοµής - Πώλησης 
 
     (α) Ο χώρος προετοιµάζεται και αντίστοιχα αποκαθίσταται 
µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
     (β) Τα προϊόντα θα παραδίδονται καθηµερινά, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στην προβλεπόµενη θερµοκρασία στα σηµεία 
παράδοσης – διανοµής - πώλησης, απευθείας στο προσωπικό των Μονάδων της 98 
Α∆ΤΕ ή στους δικαιούµενους εξυπηρέτησης από το ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ και τις Λέσχες 
Εθνοφυλακής της Λέσβου, µε ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου. 
 
     (γ) Προ της έναρξης παράδοσης – διανοµής – πώλησης 
των προϊόντων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά ποσοτικός και µακροσκοπικός έλεγχος, 
συντάσσοντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα από την αρµόδια επιτροπή. 
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  γ. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα (βάρος,  
ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή της 
Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού προσωπικού, η οποία θα 
υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας, σύµφωνα 
µε τους Ειδικούς Όρους και την κείµενη νοµοθεσία. 

 
  δ. Υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της σύµβασης 
(αποθήκευση – µεταφορά – οργάνωση χώρου διανοµής – πώλησης – διανοµή 
προϊόντων– αποκατάσταση χώρου διανοµής - πώλησης). 

 
  ε. Μετά το πέρας της διανοµής, υποχρεούται για την συλλογή των 
σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη αποκατάσταση του χώρου. 

 
  στ. Λοιπά σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
1. Ο Υγειονοµικός Έλεγχος του Αναδόχου, θα διενεργείται κατά τα οριζόµενα 

στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ 
Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάµενη νοµοθεσία, οποτεδήποτε κατά κρίση της 
αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις της εν 
λόγω δηµοσίευσης και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισµό περί ελέγχων του 
αντικείµενου της παρούσας.  
 
 2. Η επιτροπή διενέργειας υγειονοµικού ελέγχου, που θα συγκροτείται µε 
µέριµνα του «Αγοραστή» (ΑΑ) θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον 
Αξιωµατικό Υγειονοµικού. 
 
 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας υγειονοµικού ελέγχου µε ή 
άνευ προειδοποίησης του αναδόχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 
 1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/ τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση 
της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση 
της ΑΑ. 

 
 2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
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σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.142. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των 
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 
 3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για 

τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα 
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον το(α) 
τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους 
ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού.  

 
  Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 
 4. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 

4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας κατά την ανάθεση της σύµβασης µε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται 
µετά την ανάθεση της σύµβασης ,κατά  την υπογραφή της, προσκοµίζουν τα αποδεικτικά 
µέσα κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.9.2.1 έως 2.2.9.2.17 της παρούσας αντί του 
ΕΕΕΣ.  

 
  Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να 

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε 
συνεργαζόµενους προµηθευτές – παρόχους, που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του 
θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενηµερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών. 
 
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου µε νέο προµηθευτή / πάροχο, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) µήνα πριν την έναρξη της 
προµήθειας αγαθών από το νέο προµηθευτή. 
 

3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόµενου προµηθευτή / παρόχου, θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
Ασφάλεια των Τροφίµων. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 
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ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 1 Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 
 

3.  ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων από 
τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης συµβατικού τιµήµατος, το οποίο 
µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από 
τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα του προµηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή 
και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωµοδοτήσεως του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
 1. Ο Ανάδοχος συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που 
θα αναλάβει. 

 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 

αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες 
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε 
άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
εκτελεστικής σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (µη 

κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ 

 
1. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου 
οργάνου 143 144 και προεγκρίσεως της  ΥΑ σύµφωνα µε το άρθρο 8 και 46 της ΥΠΑΣΥ∆. 

 
2. Συγκεκριµένα, οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης και πάντα ύστερα από γνωµοδότηση145 του αρµοδίου 
οργάνου, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, 
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της 
σύµβασης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να 
ενεργοποιηθούν. ∆εν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να 
µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης. 
 
  β. Για τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τον αρχικό πάροχο 
υπηρεσιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική 
σύµβαση, εφόσον η αλλαγή παρόχου υπηρεσιών: 
 
   (1) ∆εν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. 
απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της αρχικής 
σύµβασης, και 
 
   (2) Θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική 
επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής 
δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Οι 
επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του 
της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/16). 

 
γ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
(1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που 

δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή [π.χ. αλλαγή τόπου 
παράδοσης συµβατικού αντικειµένου (παρεχόµενων υπηρεσιών)]. 

 
(2) Η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύµβασης. 
 

(3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύµβασης.  

 

                                                           
143 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
144 ∆υνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 

αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες µπορεί να 
περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύµβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας της τροποποίησης. Οι 
ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόµενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

145
      Ν4412/16, Άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22  παρ. 34του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ      227 Α΄/ 06-12-2016) 
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   δ.  Όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε 
αρχικά η σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
 
    (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε την 
περίπτωση της παρ. 2α. 
 
    (2) Ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της 
εφαρµογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/16 ή 
 
    (3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τις 
υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16, 

  
  ε. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 
ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

3. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 
περιπτώσεων 1.α. έως 1.δ. της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, οι συµβάσεις 
µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα 
µε το Ν.4412/16, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων 
τιµών: 
 

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

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

 
Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. 

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 
4. Η τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά 

την έννοια της παραγράφου 1.δ. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, εφόσον καθιστά τη 
σύµβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. 
Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος 

της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή 
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες 
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

 
β. Η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης 

υπέρ του παρόχου υπηρεσιών, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση. 
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γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης. 
 
δ. Όταν νέος πάροχος υπηρεσιών υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε 

ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, συνεπεία: 
 

(1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε την 
περίπτωση 1.α. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

 
(2) Ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού παρόχου υπηρεσιών, 

λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της 
εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας ή 

 
(3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει τις 

υποχρεώσεις του κύριου παρόχου υπηρεσιών έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16. 

 
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τον Ν.4412/16, 

για τροποποιήσεις των διατάξεων µίας δηµόσιας σύµβασης κατά τη διάρκειά τους, που 
είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύµβαση ή θα 

σχετίζεται µ' αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρµόδια ελληνικά ∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 

 
 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων 

υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύµφωνα µε τα 
κατ’ αναλογία καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
1. Ο Πάροχος, η Κεντρική Αρχή Προµηθειών και η Αναθέτουσα Αρχή, µπορούν 

να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέµατος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
2. Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σηµείο συνδέσµου (Point of 

Contact – PoC) τον κο …………………. του ……………. (Α∆Τ : …………, ηµεροµηνία 
έκδοσης: …………………, AΤ: ………………..) µε διεύθυνση ………………….., τηλ – fax: 
……………………………, e- mail:…………………………, ΤΚ …………………….., ως 
υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθµισης όλων των θεµάτων της παρούσας σύµβασης.  
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3. Η σύµβαση έχει συνταχθεί σε 2 πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για την 
Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. 
 
  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε 
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αριθµ. 
«4»/2019/98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ Πρόσκλησης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
  γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
 2. Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη δυνάµενης να 
προβλεφθεί από την ΑΑ και µε την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών ειδοποιήθηκε 
τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία παύσης.  
 
 3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύµφωνα µε τα άρθρα 10 
και 16 της παρούσας  και της πρόσκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
 
2. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς, λαµβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 

(«∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων»), ο Ν.4412/16 [«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η ∆ιακήρυξη / ∆ηµοσίευση, η 
Κατακύρωση,  η σύµβαση, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα κατά την αριθµητική σειρά εµφάνισής των άρθρων - Παραρτηµάτων από 
τα οποία αποτελούνται. 

 
3. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 
συµβαλλοµένους σε 2 αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα Αρχή και 
από ένα (1) ο Ανάδοχος.  
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4. Οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτούς και η Τεχνική – Οικονοµική Προσφορά µε την οποία κατακυρώθηκε η παροχή 
υπηρεσιών στον συγκεκριµένο ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα σύµβαση 
αποτελούν αναπόσπαστα και τµήµατα αυτής. 

 
5. Θέµατα τα οποία εκ παραδροµής δεν ρυθµίζονται στο παρόν κείµενο και 

τυχόν παραποµπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των 
υφιστάµενων θεσµικών κειµένων. 

 
6. Αντίγραφο της παρούσας σύµβασης τηρούνται από τα εµπλεκόµενα µέρη / 

συµβαλλόµενους.   
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
 
«Α» Πρόσκληση  υπ΄ αρίθµ. «4»/2019 µε Α∆Α ……………..  και Α∆ΑΜ: 

………………………. (∆εν κρίνεται αναγκαία η ενσωµάτωση στη παρούσα Σύµβαση) 
«Β»  Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου  
«Γ»    Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 
«∆»    Έντυπο Παραγγελίας Προϊόντων (Υπόδειγµα) 
«Ε» Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά Κρεάτων και Πουλερικών 
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 98 ΑΝΩΤΕΡΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

(Υπόδειγµα) 
 

1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ………………………………………………. 
ορισθείς µε το …………………………………. (έγγραφο) ως υπεύθυνος του 
…………………., προβαίνει µε το παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας προϊόντων για την 
κάλυψη των αναγκών νωπών κρεάτων και πουλερικών από……….. έως ……………, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της υπ. αριθ. ….. / … σύµβασης και τα αναλυτικά στοιχεία 
όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ   
2 ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ   
3    
4    
5    
6    

 ΣΥΝΟΛΟ   
 

2. Το παρόν έντυπο υποβάλλεται ………………… (ηλεκτρονικά ή µε 
τηλεοµοιοτυπία) όπως παρακάτω: 
 

α. Στον υπεύθυνο του παρόχου υπηρεσιών …………. (όνοµα 
υπαλλήλου), στην διεύθυνση ……………. ή στο ΦΑΞ: …………….. για ενέργεια. 

 
β. Στο  ………. (Υπηρεσία Σχηµατισµού) και στον πρόεδρο της 

επιτροπής παραλαβής …………….. (Βαθµός - όνοµα) για ενηµέρωση. 
  

3. Στοιχεία αποστολέα: ……………………………………………………… 
             Τόπος ….. Ηµεροµηνία … και ώρα ….. 
         Υπογραφή 

………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII –Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά Κρεάτων και Πουλερικών 
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 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 …… …………. 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

(Υπόδειγµα) 
 
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
 
  α. Ο όρος ''νωπό κρέας'' αποδίδεται στην παρούσα προδιαγραφή στα 
τµήµατα των σφαγίων των θερµόαιµων ζώων και πτηνών, που είναι κατάλληλα για τη 
διατροφή του ανθρώπου και διατίθενται στην κατανάλωση χωρίς καµία άλλη επεξεργασία, 
εκτός από τον τεµαχισµό και την ψύξη.                                                                                                                                                           
 
  β. Το προσφερόµενα τεµάχια κρέατος πρέπει να προέρχονται από ζώα υγιή 
και από σφάγια καλής διάπλασης και να είναι κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή να 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.  
 
  γ. Θα πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι κατά καιρούς εκδοθείσες 
∆γές, Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν σε απαγόρευση 
προµήθειας κρεάτων προερχόµενα από ζώα που εκτρέφονται σε χώρες ή περιοχές στις 
οποίες ενδηµούν λοιµώδη νοσήµατα σχετιζόµενα µε τη ∆ηµόσια Υγεία (π.χ. σπογγώδης 
εγκεφαλοπάθεια βοοειδών, αφθώδης πυρετός κλπ.) ή αφορούν σε αφαίρεση από το 
σφάγιο συγκεκριµένων τεµαχίων η κατανάλωση των οποίων εγκυµονεί κινδύνους. 
 
  δ. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να έχουν σφαγεί πριν 
3-7 το πολύ ηµέρες σε σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα και φέρει απαραιτήτως εγκεκριµένο 
από την Ε.Ε. κωδικό αριθµό λειτουργίας προκειµένου για τα εισαγόµενα από χώρες της 
Ε.Ε νωπά κρέατα. 
  
  ε. Τα υπό προµήθεια σφάγια, εγχώριας προέλευσης, πρέπει να έχουν 
επιθεωρηθεί από αρµόδιο Κτηνίατρο της Νοµοκτηνιατρικής Υπηρεσίας του τόπου σφαγής 
και να φέρουν τις προβλεπόµενες, από τη Νοµοθεσία σφραγίδες όπως παρακάτω: 
 
   (1)  Σφραγίδα καταλληλότητας µε την οποία πιστοποιείται  η 
καταλληλότητα του σφαγίου για δηµόσια κατανάλωση. 
 
   (2) Σφραγίδα ποιοτικού ελέγχου µε την οποία προσδιορίζονται το είδος 
και η ηλικία του ζώου από το οποίο προήλθε το σφάγιο καθώς και ο τόπος σφαγής του 
ζώου.  
  
   (3) Σφραγίδα τριχινοσκόπησης προκειµένου για χοιρινά σφάγια µε την 
οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω σφάγια είναι απαλλαγµένα εγκυστωµένων στους µυς 
προνυµφών του παρασίτου Trichinella spiralis. 
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  στ. Τα υπό προµήθεια σφάγια που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. να 
φέρουν υγειονοµική σήµανση (σφραγίδα) ωοειδούς σχήµατος κατά τα προβλεπόµενα στο 
Π∆ 79/2007 (ΦΕΚ Τ.Β’ 95/03-05-2007). Επιπρόσθετα, ο προµηθευτής πρέπει να θέτει 
υπόψη του επιθεωρητή Κτηνιάτρου το πιστοποιητικό καταλληλότητας (CMR) το οποίο 
συνοδεύει τα εισαγόµενα κρέατα καθώς και το τιµολόγιο αγοράς στο οποίο 
προσδιορίζονται λεπτοµερώς εκτός των άλλων και το είδος των σφαγίων που 
αγοράστηκαν από τον προµηθευτή καθώς και η ηµεροµηνία σφαγής τους. 
  
  ζ. Τα υπό προµήθεια νωπά σφάγια (τεταρτηµόρια, ηµιµόρια, αυτοτελή 
σφάγια) θα επιθεωρούνται από την επιτροπή παραλαβής νωπού κρέατος, κατά την ηµέρα 
προµηθείας τους µε σκοπό την εκτίµηση της ποιότητας (µυϊκή ανάπτυξη, εναπόθεση 
λίπους, ηλικία ζώου) και εν γένει της υγιεινής τους κατάστασης. Η διαδικασία αποστέωσης 
θα λαµβάνει χώρα στην έδρα του προµηθευτή πάντοτε παρουσία της επιτροπής 
παραλαβής. Ο προµηθευτής επιπρόσθετα οφείλει να καθαρίζει επιµελώς τα 
προσφερόµενα τεµάχια κρέατος από τον λιπώδη ιστό, τους τένοντες, τα µεγάλα αγγεία και 
νεύρα κατά τις υποδείξεις της επιτροπής. 
 
  η. Στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται η παράδοση νωπού κρέατος 
από τον προµηθευτή στις Μονάδες επιβάλλεται η µεταφορά του, ανεξαρτήτου εποχής και 
απόστασης, µε όχηµα αυτοδυνάµου ψύξεως λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα του εν 
λόγω εφοδίου. Το κρέας κατά το χρόνο παράδοσης στις Μονάδες δεν πρέπει να 
παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των +7 oC, και οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά 
στους µακροσκοπικούς – οργανοληπτικούς του χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση του 
χρώµατος, της οσµής, της σύστασης κλπ).  
 
 2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
 
  α. Κρέας Μόσχου 
 
   (1) Σφάγιο βοοειδούς: Ως σφάγιο βοοειδούς χαρακτηρίζεται το σώµα 
του σφαγίου ζώου, ολόκληρο ή διαιρεµένο σε ηµιµόρια µε τοµή, που διέρχεται κατά µήκος 
της σπονδυλικής στήλης, µετά την αφαίµαξη, την εκδορά, τον εκσπλαχνισµό και την 
αφαίρεση: 
 
    (α) Της κεφαλής στο ύψος της ατλαντοϊνιακής διάρθρωσης. 
 
    (β) Των προσθίων και οπισθίων άκρων τα οποία κόβονται στο ύψος 
των καρποµετακάρπιων και των ταρσοµετατάρσιων διαρθρώσεων αντίστοιχα.  
 
    (γ) Των εσωτερικών οργάνων που περιέχονται στη θωρακική, 
κοιλιακή και πυελική κοιλότητα, συµπεριλαµβανοµένων και του περινεφρικού λίπους, του 
λίπους της καρδιάς και της πυέλου. 
 
    (δ) Των εξωτερικών γεννητικών οργάνων και των συναφών µυών, 
του µαστού και της γύρω από αυτόν λιπώδους µάζας, του πέους και του λίπους του 
οσχέου. 
 
    (ε) Της ουράς της οποίας κόβεται µεταξύ του πρώτου και του 
δεύτερου κοκκυγικού σπονδύλου (άρθρ. 1 του Π.∆. 804/1980). 
 
   (2) Χαρακτηριστικά Κρέατος 
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    (α) Το κρέας να προέρχεται από βοοειδές ηλικίας µέχρι 2 ετών και 
από µέρη του σφαγίου όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 παραγρ. 2α των ειδικών όρων 
συµφωνιών του διαγωνισµού. 
 
    (β) Το χρώµα του κρέατος πρέπει γενικά να είναι ερυθρό. 
 
    (γ) Η σύστασή του να είναι τρυφερή, η τοµή εύκολη, ο κόκκος 
λεπτός και το κρέας ουδέποτε πρέπει να φέρει µώλωπες, στικτές αιµορραγίες και 
αποχρωµατισµένες περιοχές. 
 
    (δ) Το εξωτερικό λίπος να είναι περιορισµένο, το δε εσωτερικό 
λευκό και συµπαγές.  
 
   (3) Ποιότητα κρέατος:  Η ποιότητα του κρέατος και κατά συνέπεια η 
εµπορική του αξία αποτελεί συνάρτηση της ηλικίας του ζώου, της διάπλασης του σφαγίου 
(µυϊκή ανάπτυξη) και της πάχυνσης (ανάπτυξη λιπώδους ιστού) του ζώου. 
 
    (α) Ηλικία του ζώου: Η ηλικία του ζώου εκτιµάται  ευχερώς από την 
οδοντοφυία του. Έτσι τα σφάγια κατηγορίας Α (αρσενικά κάτω των 2 ετών) που 
ενδιαφέρουν  την  Υπηρεσία έχουν δύο µόνιµα δόντια (µέσοι τοµείς), ενώ τα υπόλοιπα 
δόντια είναι νεογιλά ή όλα τα δόντια τους είναι νεογιλά (άρθρ. 17 του από 30.11.1940 
Β.∆.). Επειδή όµως η κεφαλή του ζώου είναι αποκοµµένη από το υπόλοιπο σφάγιο η 
εκτίµηση της ηλικίας βασίζεται, σε πρακτικό επίπεδο, στο βαθµό οστέωσης του σκελετού 
του ζώου. Ειδικότερα σε σφάγια ΜΟΣΧΟΥ εκτιµώνται τα παρακάτω: 
 
     1/ Οι χόνδρινες απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων των 
τεσσάρων πρώτων θωρακικών σπονδύλων, δεν παρουσιάζουν µικρές διάσπαρτες 
ερυθρές νησίδες οστίτη ιστού (ένδειξη αρχόµενης οστέωσης). 
 
     2/ Το πρόσθιο τµήµα του πρώτου στερνιδίου καλύπτεται από 
χόνδρο κατά το ένα τέταρτο της επιφάνειάς του, ενώ ο χόνδρος µεταξύ των υπολοίπων 
στερνιδίων µόλις είναι ορατός. 
 
     3/ Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων του 
ιερού οστού παραµένει ορατός χόνδρος. 
 
     4/ Η ηβοϊσχιακή σύµφυση (τοµή) αποτελείται από χόνδρο 
κατά τα δύο τρίτα της.  
 
    (β) ∆ιάπλαση – βαθµός πάχυνσης του σφαγίου:  
Η κατάταξη των σφαγίων βοοειδών σε εµπορικές κλάσεις ανταποκρίνεται στους 
Κανονισµούς 1026/91/ΕΟΚ (κατηγορία σφαγίου µε βάση την ανάπτυξη των µυών) και 
103/2006 (κατηγορία σφαγίου µε βάση την ανάπτυξη του λιπώδους ιστού)  σύµφωνα µε 
τους παρακάτω πίνακες:   
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Κατηγορία σφαγίου 
σύµφωνα µε τη διάπλασή 

του 
(1026/91/ΕΟΚ) 

Περιγραφή 

«S» Ανώτερη 
Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κυρτές. Η 

ανάπτυξη των µυών είναι εξαιρετική (παρατηρείται 
διπλογλουτισµός) 

«E» Εξαίρετη Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κυρτές, έως 
πολύ κυρτές. Η ανάπτυξη των µυών είναι εξαιρετική 

«U» Πολύ καλή 
Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι καµπύλες στο 
σύνολό τους. Η ανάπτυξη των µυών είναι πολύ καλή 

«R» Καλή 
Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι ευθείες στο 
σύνολό τους. Η ανάπτυξη των µυών είναι καλή 

«O» Αρκετά καλή Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι ευθείες, έως 
κοίλες. Η µυϊκή ανάπτυξη είναι µέτρια 

«P» Μέτρια Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κοίλες, έως πολύ 
κοίλες. Η ανάπτυξη των µυών είναι περιορισµένη 

Κατηγορία σφαγίου 
σύµφωνα µε την κατάσταση 

πάχυνσης 
(2930/81/ΕΟΚ) 

Περιγραφή 

«1» Πολύ µικρή Χωρίς λίπος στο εσωτερικό της θωρακικής 
κοιλότητας 

«2» Μικρή Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας ο µυς 
µεταξύ των πλευρών διακρίνεται σαφώς 

«3» Μέση 
Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας ο µυς 
µεταξύ των πλευρών διακρίνεται ακόµη 

«4» Μεγάλη (Παχύ) 

Οι επιµήκεις λιποστοιβάδες του µηρού προεξέχουν. 
Στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας ο µυς 
µεταξύ των πλευρών είναι δυνατόν να είναι 
διηθηµένος λίπους 

«5» Πολύ Μεγάλη  
(Πολύ Παχύ) 

Ο µηρός καλύπτεται σχεδόν πλήρως από λίπος 
κατά τρόπο ώστε οι επιµήκεις λιποστοιβάδες του 
είναι ελάχιστα εµφανείς. Στο εσωτερικό της 
θωρακικής κοιλότητας ο µυς µεταξύ των πλευρών 
είναι λίπους 

 
    (γ) Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποδεκτές 
κατηγορίες σφαγίου βοοειδών αποτελούν αυτές µέχρι της ηλικίας των 2 ετών (Μόσχος), οι 
S, E, U σε ότι αφορά στη διάπλαση του σφαγίου και οι 1, 2, 3 σε ότι στην ανάπτυξη του 
λιπώδους ιστού. 
 
   (4) Επιτρεπόµενα Τεµάχια Κρέατος 
 
    (α)  Προς διευκόλυνση του ποιοτικού ελέγχου από µέρους της 
επιτροπής παραλαβής διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
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     1/ Μηρός: Το τεµάχιο αυτό διαµορφώνεται, µετά την αφαίρεση 
των τεµαχίων ‘κιλότο’ και ‘οπίσθιο κότσι’ και περιλαµβάνει το τρανς, το στρογγυλό, την 
ουρά και το νουά. 
 
     2/ Κιλότο: Ορίζεται µεταξύ των τεµαχίων ‘κόντρα’ και ‘λάπας’ 
(προσθίως) και ‘µηρού (οπισθίως). 
 
     3/ Κόντρα: Το τεµάχιο αυτό από πλευράς οστών περιλαµβάνει 
τους δύο (2) τελευταίους θωρακικούς σπονδύλους καθώς και τους έξι (6) οσφυϊκούς 
σπονδύλους. 
 
     4/ Μπριζόλες: Προσθίως το τεµάχιο αυτό διαχωρίζεται από το 
τεµάχιο «σπαλοµπριζόλες» (ψευτοµπριζόλες) µε τοµή κάθετη στη σπονδυλική στήλη και 
µεταξύ 6ης και 7ης πλευράς. 
 
     5/ Σπαλοµπριζόλες: Προσθίως το τεµάχιο αυτό διαχωρίζεται 
από το τεµάχιο ‘τράχηλος’ και οπισθίως έχει τα όρια του τεµαχίου ‘µπριζόλες’. 
 
     6/ Σπάλα:  Το τεµάχιο αυτό διαµορφώνεται, µετά την 
αφαίρεση των τεµαχίων ‘ποντίκι’ και ‘πρόσθιο κότσι’ από το πρόσθιο άκρο (αρθρ. 4 του 
Π.∆. 186/1981). 
 
    (β) Η προµήθεια από τις Μονάδες άλλων τεµαχίων νωπού κρέατος 
(π.χ. τράχηλος, στηθοπλευρές, λάπα κλπ.), πλην των καθοριζόµενων στην Προσθήκη «1» 
των ειδικών όρων συµφωνιών, δεν  προβλέπεται. 
 
  β. Χοιρινό Κρέας 
 
   (1) Σφάγιο χοίρου: Ως σφάγιο χοίρου χαρακτηρίζεται το σώµα του 
σφαγίου χοίρου µετά την αφαίµαξη και τον εκσπλαχνισµό, ολόκληρο ή διαιρεµένο σε 
ηµιµόρια, χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές, τα γεννητικά όργανα, το περινεφρικό 
λίπος, τους νεφρούς και το διάφραγµα (Κανονισµός 3513/93/ΕΚ). 
 
   (2) Χαρακτηριστικά Κρέατος 
 
    (α) Το κρέας να προέρχεται από ζώα βάρους όχι µεγαλύτερου των 
90-110 κιλών (βάρος ζωντανού ζώου). Το σφάγιο πρέπει να είναι γδαρτού τύπου. 
 
    (β) Το χρώµα του κρέατος πρέπει να είναι λευκόφαιο έως  
ροδόχρουν και συνεκτικό. 
 
    (γ) Το εξωτερικό λίπος να είναι λευκό ή φαιόλευκο και να έχει γενικά 
οµοιόµορφη κατανοµή επί της εξωτερικής επιφάνειας του σφαγίου.  
 
    (δ) Το µαρµαρωτό του κρέατος, δηλαδή το λίπος που απαντά 
ανάµεσα στις µυϊκές ίνες, δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα εµφανές. 
 
   (3) Ποιότητα Κρέατος 
 
    (α) Η κατάταξη των σφαγίων χοίρων σε εµπορικές κλάσεις 
ανταποκρίνεται στον Κανονισµούς ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007 και  1249/2008 σύµφωνα µε την 
εκατοστιαία περιεκτικότητά τους σε άπαχο κρέας όπως παρακάτω: 
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Κατηγορία  % περιεκτικότητα του σώµατος σε 
µϋική µάζα (κατά βάρος) 

 ''E''    Εξαίρετη 55 και περισσότερο 
 ''U''    Πολύ καλή 50 και µέχρι κάτω από 55 
 ''R''     Καλή 45 και µέχρι κάτω από 50 
 ''O''    Αρκετά καλή 40 και µέχρι κάτω από 45 

 ''P''    Μέτρια κάτω από 40 

 
    (β) Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποδεκτές 
κατηγορίες σφαγίου χοίρου αποτελούν οι E, U, R σε ότι αφορά στη διάπλαση του σφαγίου.  
 
   (3) Επιτρεπόµενα Τεµάχια Κρέατος 
 
    (α) Απαγορεύεται η προµήθεια στις Μονάδες τεµαχίων νωπού 
κρέατος πλην των καθοριζόµενων στους ειδικούς όρους. 
 
    (β) Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις µπριζόλες του λαιµού η 
προµήθεια των οποίων δεν συνιστάται καθότι αποτελούν τεµάχια σαφώς κατωτέρου 
ποιότητος (αναλογία µυϊκής µάζας προς λιπώδη – συνδετικό ιστό) και µικρότερου βάρους 
(εµφάνιση µερίδας) από τις λοιπές µπριζόλες που προκύπτουν από τον τεµαχισµό του 
καρέ.  
     
  γ. Κιµάς Μόσχου – Βοοειδών 
 
   (1) Η παρασκευή µιττωτού (κιµά) από τεµάχιο νωπού κρέατος µόσχου ή 
χοίρου δέον όπως πραγµατοποιείται στην έδρα της Μονάδος αφού ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα µέτρα υγιεινής προς αποφυγή επιµολύνσεων του προϊόντος. 
 
   (2) Σε περιπτώσεις αδυναµίας παρασκευής κιµά στη Μονάδα και 
διάθεσής του στην έδρα του προµηθευτή πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν τα παρακάτω: 
 
    (α) Ο κιµάς να παρασκευάζεται παρουσία της επιτροπής 
παραλαβής και του αντιπροσώπου της ενδιαφερόµενης Μονάδος και να προέρχεται από 
τεµάχιο της κατηγορίας κρεάτων που καθορίζονται στο άρθρο 9 των ειδικών όρων 
συµφωνιών του διαγωνισµού. 
 
    (β) Απαγορεύεται η διάθεση κιµά που παρασκευάσθηκε χωρίς την 
παρουσία των προαναφερθέντων. 
 
    (γ) Ο κιµάς δεν επιβαρύνεται µε καµία πρόσθετη δαπάνη και 
πωλείται στην τιµή, που τελικά έχει διαµορφωθεί, της κατηγορίας (κοµµατιού) κρέατος από 
την οποία προέρχεται. 
 
    (δ) Η παρασκευή κιµά µόσχου δέον όπως πραγµατοποιείται 
χωριστά από αυτήν του κιµά από χοιρινό κρέας το οποίο έχει σαφώς χαµηλότερη τιµή, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η ανάµιξή τους. 
 
    (ε) Ο κιµάς προέρχεται πάντα από νωπό κρέας, όπως και οι λοιπές 
κατηγορίες κρεάτων. 
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  δ. Σουβλάκι από Χοιρινό Κρέας 
 
   (1) Περιγραφή 
 
    Παρασκευάζεται από νωπό χοιρινό κρέας το οποίο µε µορφή 
τεµαχιδίων η κύβων πλευράς 2 cm περίπου φέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο ξύλινο 
στήριγµα (καλαµάκι). 
 
   (2) Βάρος 
 
    Βάρος κατά τεµάχιο κατ' ελάχιστο 75 γραµµάρια 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση 
 
    (α) Μυϊκός ιστός χοιρινού κρέατος κατ' ελάχιστο 80%. 
 
    (β) Λιπώδης ιστός (ορατός υπό µορφή κύβων) κατά µέγιστο 20% 
 
   (4) Ειδικοί Όροι – Απαγορεύσεις 
 
    (α) Τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από πρώτες ύλες που 
θα πληρούν τους όρους των άρθρων 88 και 89 του ΚΤΠ. 
 
    (β) Παρασκευάζονται από νωπό χοιρινό κρέας και φέρονται στην 
κατανάλωση σε ξύλινο στήριγµα (καλαµάκι) που έχει υποστεί ειδική κατεργασία (υλικό 
κατάλληλο για τρόφιµα). 
 
    (γ) Τα προϊόντα διακινούνται µε κατάλληλα οχήµατα αυτοδύναµου 
ψύξης ανεξαρτήτως εποχής έτους, σε θερµοκρασία όχι ανώτερη των +3ο C. Συντηρούνται 
σε ψυκτικούς χώρους µε µέριµνα του προµηθευτού στην ίδια θερµοκρασία. 
 
    (δ) Συσκευασία του προϊόντος οµαδική σε ειδικούς περιέκτες 
(λεκανίδια) που φέρουν επένδυση από πολυαιθυλένιο – πολυαµίδιο ή πολυπροπυλένιο. Η 
συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το προϊόν από µολύνσεις - ρυπάνσεις εξωγενούς 
προέλευσης και από αφυδάτωση. 
 
    (ε) Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται µε ευκρίνεια το είδος 
κρέατος, η επωνυµία του εργοστασίου παραγωγής, ο κωδικός ΕΕ ή ο αριθµόςαδείας 
λειτουργίας σφαγιοτεχνικής εγκατάστασης καθώς και του εργαστηρίου τεµαχισµού – κοπής 
του κρέατος καθώς και ότι επιπλέον προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1169/2011. 
 
    (στ) Απαγορεύεται η διάθεση προτηγανισµένων προϊόντων. 
 
    (ζ) Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
 
    (η) Τα εργαστήρια παρασκευής του προϊόντος θα πρέπει να 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται : 
 
     1/ Στο Π∆ 79/2007 (ΦΕΚ Τ.Β’ 95/03-05-2007) και τον ΚΑΝ 
(ΕΚ) 853/2004. 
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     2/ Στις υγειονοµικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα 
εργαστήρια παρασκευής και τα καταστήµατα πώλησης τροφίµων όπως αυτά 
περιγράφονται στην Υγκη ∆ιάταξη Υ1γ/Γ. Π. οικ. 96967 (ΦΕΚ Τ.Β’ 2718/08-10-2012). 
 
     3/ Στον ΣΚ 422-10 σε ότι αφορά στο φύλλο επιθεωρήσεως 
βιοµηχανιών – βιοτεχνιών παρασκευής τροφίµων 
 
    (θ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα του υγειονοµικού ελέγχου των 
αποθηκευτικών χώρων καθώς και των χώρων επεξεργασίας των εργαστηρίων 
παρασκευής µε σκοπό την διαπίστωση των συνθηκών υγιεινής και την ποιότητα των 
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών. 
 
    (ι) Όλες οι συσκευασίες θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του 
ΚΤΠ, άρθρα 21, 22, και 24. Σε περιπτώσεις συνδυασµού υλικών συσκευασίας ο 
προµηθευτής θα προσκοµίζει, εφόσον του ζητηθεί, πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται 
ότι τα υλικά συσκευασίας που χρησιµοποιεί είναι κατάλληλα για την συσκευασία τροφίµων. 
 
   (5) Εργαστηριακές Σταθερές 
 
    (α) Μικροβιολογικές προδιαγραφές νωπού προϊόντος όπως 
περιγράφονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 2073/2005 και (ΕΚ) 1441/2007. 
 
    (β) Χηµικές – Ιστολογικές όπως καθορίζονται στον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία  
 
  ε. Σφάγια – Κοτόπουλων (σύµφωνα µε τον ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008) 
 
   (1) Ως νωπά χαρακτηρίζονται τα σφάγια πουλερικών, τα οποία δεν 
έχουν υποστεί καµία άλλη επεξεργασία µε σκοπό τη  συντήρησή τους, πλην της 
διατήρησής τους σε θερµοκρασία ψύξης (0 - 4ο C). 
 
   (2) Τα νωπά σφάγια πουλερικών που προµηθεύεται η Υπηρεσία 
διακρίνονται: 
 
    (α) Τύπου 70%: Είναι απαλλαγµένα από κεφάλια, άκρα από τον 
ταρσό και κάτω, τραχεία, οισοφάγο, έντερα, γεννητικά όργανα αδένες πρωκτού, χοληδόχο 
κύστη και πνεύµονες. Φέρουν εντός  της κοιλιακής κοιλότητας, περιτυλιγµένα, την καρδιά, 
το ήπαρ, τον τράχηλο και τον µυώδη στόµαχο. 
 
    (β) Τύπου 65%: Όπως παραπάνω αλλά φέρουν στην κοιλιακή 
κοιλότητα µόνο τον αποκοπέντα τράχηλο. 
 
   (3) Τα σφάγια κοτόπουλων πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα 
υγιή κρεοπαραγωγών φυλών και των δύο φύλων, καλά ανεπτυγµένα, ηλικίας µέχρι 3 
µηνών (Broilers). 
 
   (4) Τα πτηνά που προορίζονται για σφαγή πρέπει : 
 
    (α) Να µην έχουν υποβληθεί σε παρεντερική ορµονοθεραπεία και 
να µην έχουν διατραφεί µε ουσίες που περιέχουν οιστρογόνα ή άλλες ορµόνες µε 
παρόµοια δράση ή γενικά µε ουσίες που µπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση στην υγεία 
των καταναλωτών. 
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    (β) Να µην έχουν διατραφεί µε τροφές που περιέχουν 
απαγορευµένες χηµειοθεραπευτικές (π.χ. αντιβιοτικά) ή άλλες ουσίες. Εφόσον έχουν 
χορηγηθεί επιτρεπόµενες χηµειοθεραπευτικές ουσίες, πρέπει να έχουν τηρηθεί οι 
ποσοτικοί περιορισµοί και οι χρόνοι αναµονής πριν τη σφαγή, όπως αυτοί προβλέπονται 
από τις άδειες κυκλοφορίας της κάθε ουσίας. 
 
    (γ) Να µην έχουν υποστεί οποιαδήποτε ακτινοβολία ή επεξεργασία 
µε ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίδουν 
τεχνητό χρωµατισµό ή γεύση. Επίσης να µην έχουν υποστεί επεξεργασία µε χρωστικές, 
φυσικές ή τεχνητές. 
 
    (δ) Να µην έχουν υποστεί επεξεργασία µε αντιβιοτικά ή µε 
συντηρητικές ή τρυφεροποιητικές ουσίες. 
 
   (5) Τα σφάγια πουλερικών να προέρχονται από εγκεκριµένο σφαγείο το 
οποίο υπόκειται σε έλεγχο από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8 της 
Οδηγίας 2004/41 και το οποίο έχει αριθµό έγκρισης στον κατάλογο εγκεκριµένων 
καταστάσεων της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Η δε σφαγή και 
επεξεργασία πρέπει να γίνεται κάτω από άριστες συνθήκες υγιεινής. 
 
   (6) Τα σφάγια πρέπει να παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
    (α) Η σάρκα να είναι τρυφερή, το δέρµα απαλό, λείο και εύκολα 
πτυσσόµενο, το στέρνο χονδρώδες εύκαµπτο σε όλη του την έκταση. Το λίπος να µην 
είναι άφθονο να εµφανίζει χρώµα λευκό ή ελαφρά υποκίτρινο, χωρίς φαινόµενα τάγγισης. 
 
    (β) Να µην παρουσιάζουν ανώµαλο χρώµα ή οσµή και αποκλίσεις 
από τους φυσιολογικούς µακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες. 
 
    (γ) Ο χρόνος συντήρησής τους από την σφαγή µέχρι την παραλαβή 
τους στην Υπηρεσία να µην υπερβαίνει τις τρεις (3) ηµέρες. 
 
    (δ) Να συντηρούνται µέσα σε ψυκτικούς χώρους θερµοκρασίας 0 - 
4ο C, ο δε συνολικός χρόνος συντήρησης τους από σφαγή µέχρι  την κατανάλωση να µην 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) ηµέρες. 
 
   (7) Σε κάθε σφάγιο θα πρέπει να αναγράφονται σε ειδικό πλακίδιο 
ευκρινώς τα παρακάτω: 
 
    (α) H ποιοτική κατηγορία του σφαγίου (Κατηγορία Α) 
 
    (β) Η σφραγίδα καταλληλότητας για κατανάλωση 
 
    (γ) Ο κωδικός αριθµός του σφαγείου 
 
    (δ) Η ηµεροµηνία σφαγής και 
 
    (ε) Η επωνυµία και η έδρα της επιχείρησης. 
 
   (8) Όλα τα σφάγια θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας 
για ανθρώπινη κατανάλωση του κτηνιατρικού ελέγχου. 
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   (9) Τα µέσα συσκευασίας πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής 
που προβλέπονται για τις συσκευασίες τροφίµων στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
 
   (10) Τα βασικά χαρακτηριστικά νωπότητας των σφαγίων πουλερικών 
είναι τα παρακάτω: 
 
    (α) Τραύµα σφαγής: Να φέρει νωπές αιµορραγικές διηθήσεις. Το 
αίµα να είναι άοσµο, όχι πηγµένο και ερυθρού χρώµατος. 
 
    (β) Μυϊκές µάζες: Στο στήθος να είναι λευκές. Να µην υπάρχουν 
αιµατώµατα. 
 
    (γ) ∆έρµα: Στιλπνό, χωρίς οσµή 
 
    (δ) Οσµή κοιλιακής κοιλότητας: Να µην είναι δυσάρεστη. 
 
    (ε) Άκρα: Να είναι υγρά και να κάµπτονται εύκολα. 
 
   (11) Τα σφάγια νωπών κοτόπουλων να είναι ηλικίας µέχρι τριών (3) 
µηνών και να έχουν βάρος από 1.300  µέχρι 1.400 γραµµάρια. 
 
   (12) Εφόσον παραγγέλνονται µερίδες πουλερικών (µπούτια κ.τ.λ) το 
βάρος της µερίδας θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ των 325 και  350 γραµµάριων, 
εκτός εάν διαφορετικά παραγγείλει η ενδιαφερόµενη Μονάδα – Στρατιωτικό 
Κατάστηµα. 
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