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 1.    Αθνχ ιάβαµε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο θαη (ζη) ζρεηηθψλ θαζψο θαη ην 
(δ) φκνην: 
 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε  
 
αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ γηα 
ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ Ξ, ΠΝ θαη ΠΑ ηεο λήζνπ Λέζβνπ, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή ζε θάζε είδνο μερσξηζηά ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θαζνξηζζείζα σο 
κέγηζηε απνδεθηή ηηκή απφ ηελ 98 ΑΓΣΔ, εθηηκψκελεο αμίαο πεξίπνπ εθαηόλ ελελήληα 
ελληά ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξώ (199.750,00), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 2. Ο δηαγσληζµφο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεµνζίσλπµβάζεσλ (ΔΖΓΖ), µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.qov.gr. 
 
 3. Σν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζε 
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή, ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. 
 

4. Ωο θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, νξίδεηαη ε 18 Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Πέκπηε. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεµα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη 
νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ 
ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. 
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 5. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
 
 6. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, απφ ην αξµφδην, 
πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεµα, ζπιινγηθφ φξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ), 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α», εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά, ησλ 
θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
 7. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα 
δηαθήξπμε, φπσο ζην Παξάξηεκα «Α». 
 
 8. Σα αηηήµαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σα 
παξαπάλσ αηηήκαηα λα ππνβάιινληαη µφλν απφ εγγεγξαµµέλνπο ζην 
ζχζηεµανηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 
ρνξεγεζεί (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, εληφο ησλ πξνζεζµηψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην (ζη) ζρεηηθφ. Ζ 98 ΑΓΣΔ δε ζα 
απαληήζεη ζε εξσηήµαηα, πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί µε ηξφπν άιιν απφ ηνλ σο άλσ 
πεξηγξαθφκελν. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ µέξνπο ηεο  98 ΑΓΣΔ, ζρεηηθά µε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 9. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
 10. Ζ ΑΓΔΝ, πξνο ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α), παξαθαιείηαη γηα ηελ 
ελεκέξσζή ηεο. 
 
 11. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΔΜ) Διεπζέξηνο Εαθεηξέιιεο, Σκεκαηάξρεο 98 
ΑΓΣΔ/ΓΔΜ/ΗΗ, ηει 22510-33611, θαμ 22510-43692 e-mail: str-98-adte-gepd1@army.gr. 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία 98 ΑΓΣΔ 

Σαρπδξνκηθήδηεχζπλζε ηξδν «ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ» 

Πφιε Παγαλή Μπηηιήλεο 

ΣαρπδξνκηθφοΚσδηθφο 81100 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS GR 411 

Σειέθσλν 2251033610 

Φαμ 2251043692 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν str-98-adte-gepd1@army.gr 

Αξκφδηνογηα πιεξνθνξίεο Διεπζέξηνο Εαθεηξέιιεο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.army.gr/ 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

http://www.army.gr/ 
 

 
1.1.1  Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε 98 Αλσηέξα Γηνίθεζε Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο (ΑΓΣΔ), 
ε νπνία είλαη ρεκαηηζκφο Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 
(ΤΠΔΘΑ) θαη αλήθεη ζηελ Αλψηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Δζλνθπιαθήο θαη Νήζσλ 
(ΑΓΔΝ). 
 
1.1.2  Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.1 
 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Άκπλα. 
 
1.1.3 Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ θαη ηδηαίηεξα  ην αλαθεξφκελν ζηελ 
παξάγξαθν 1.4 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 
1.1.4  ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 2 
 

1.1.4.1 Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..) («πζηήκαηνο») θαηά πεξίπησζε, κε: 
 
   1.1.4.1.1 Σελ απνζηνιή ή θνηλνπνίεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κε 
κελχκαηα δηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία». 
 
   1.1.4.1.2 Σελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο αλαζέηνπζεο 
αξρέο/ αλαζέηνληεο θνξείο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ Πξνθεξπγκέλνπ 
Γηαγσληζκνχ» ηνπ εθάζηνηε δηαγσληζκνχ. 
  

                                                           
1
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

2
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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   1.1.4.1.3 Σελ ππνβνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηνπο (ππφ)θαθέινπο: 
 
    1.1.4.1.3.1 «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά». 
 
    1.1.4.1.3.2 «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
    1.1.4.1.3.3 «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ». 
 
 1.1.4.2 Σα ζρεηηθά ζηνηρεία απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο, ππνβνιήο ή 
αλάξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νζφλεο ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, θαη 
εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο απηψλ, απνηεινχλ απφδεημε επηθνηλσλίαο θαη 
δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. Οη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ ηελ 
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο ή 
ππνβνιήο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη, αλ είλαη θαηά ην λφκν 
ενξηάζηκε, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε. 
 
 1.1.4.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα θαηά 
πεξίπησζε έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί / παξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ππνγεγξακκέλα κε 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 
ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ 
εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν 
εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο. 
 
 1.1.4.4 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο / αλαζέηνληεο θνξείο, ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα 
θαη νη επνπηηθνί θαη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ππνβάιινπλ θαη αλαξηνχλ κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014, ηα άξζξα 3 θαη 5 ηεο 
αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρπζκίζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν» (ΦΔΚ Β‟ 
1317/2012) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 
 
 1.1.4.5 Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ηε ρξήζε Γπλακηθψλ πζηεκάησλ Αγνξψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ 
Καηαιφγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33, 35, 270 θαη 272 αληίζηνηρα ηνπ 
λ.4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαηά πεξίπησζε νξηδφκελνπο ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο εηδηθνχο φξνπο. 
 
 1.1.4.6 Οη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην 
ζχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο 
δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, εθαξκνδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ λ. 2690/1999 θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 
(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β‟ 1317/23.04.2012) φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην π.δ. 
28/2015 (ΦΔΚ Α/34). Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016. 
 
 1.1.4.7 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 2.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζα απνζθξαγηζζνχλ -  αμηνινγε-
ζνχλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο. 
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

1.2.1 Δίδνο δηαδηθαζίαο  
 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4412/16.  
 

1.2.2 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο3 
 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε 
αλαγθψλ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ Ξ, είλαη ην ΓΔ (ΔΦ 1.011.202.00.000.00).Ζ δαπάλε 
γηα ηε ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Λνγαξηαζκό Δμόδσλ 2410901001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Φνξέα 4 . 

 
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 
1.3.1 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα λσπώλ θξεάησλ θαη 

πνπιεξηθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ Ξ, ΠΝ θαη ΠΑ ηεο λήζνπ 
Λέζβνπ. 

 
1.3.2 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ 

Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 15111100-0(Βνδηλό θξέαο), 15131620-
7(Κηκάο από βνδηλό θξέαο), 15113000-3(Υνηξηλό θξέαο), 15115100-8(Αξλίζην θξέαο), 
15117000-1(Κξέαο αηγνεηδώλ), 15112130-6(Κνηόπνπια), 15112120-3(Γαινπνύιεο). 

 
1.3.3 Σα θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηελ 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
εθαξκφδνληαη ζε ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
1.3.4 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ελελήληα 

ελληά ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ (199.750,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
 
1.3.5 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 1 

εμακήλνπ. 
 

1.3.6 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ιεπηνκεξείο ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ δίδνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Η» θαη «ΗΗ» αληίζηνηρα ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 
 

1.3.7 Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 5 ηηκήο αλά είδνο, ε νπνία δε ζα μεπεξλά ηηο 
κέγηζηεο απνδεθηέο ηηκέο αλά είδνο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο V ηνπ παξόληνο. Οη αλαγθαηνύζεο πνζόηεηεο ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο είλαη ελδεηθηηθέο, δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ν 

                                                           
3
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

4
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
5
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
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πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνύηαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 
πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ. Η πξνκήζεηα ησλ 
δηαθόξσλ εηδώλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο – απαηηήζεηο ηεο 
ησλ Μνλάδσλ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ ηπρόλ έθηαθησλ 
αλαγθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ε πξνκήζεηα γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ. 

 
1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

 

1.4.1 Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη 
ηδίσο6: 
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)7, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 
3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 
έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,8 
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)9 
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ10 
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 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

7
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

8
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

9
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

10
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379, 
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  ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 
82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»11, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο 
ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

  
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 

1.5.1 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο (ειεθηξνληθήο ππνβνιήο) ησλ 
πξνζθνξψλ είλαη ε 18 Ννεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 23:59 κκ12. 

 
1.5.2 Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηελ 24 Ννεκβξίνπ 
2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 κκ. 
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 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

12
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

1.6.1 Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 13 
 

1.6.1.1 Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 
θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 14.  

 
1.6.1.2 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε 

αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..15:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε 
ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε 
πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 85839. 

 
1.6.1.3 Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) 

δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν 161718, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  
Δθεκεξίδα «ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ », Καξαληψλε 1, Μπηηιήλε, ΣΚ: 81100, ηει. 22510 48960, 
θαμ 22510 48962,  e-mail: nealesvou@gmail.com.Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηηο 4 
Οθησβξίνπ 2021. 
 
  1.6.1.4 Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, 
αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 
 
  1.6.1.5 Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.army.gr . 
 
 1.6.2 Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
 
  Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη: Σελ ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία. 
 
1.7  Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
 

 1.7.1  ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
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 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Η παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

14
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

15
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

16
 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
17

 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

18
 Η δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:nealesvou@gmail.com
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.army.gr/
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πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο19 . 
 
 1.7.2  δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ. 
 
 1.7.3  ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο20  είλαη ηα αθφινπζα: 
 

1. Ζ κεαξ. 1/2021/98ΑΓΣΔ/ΓΔΜ Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο (ΑΓΑΜ 
21PROC009299925), φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζην ΚΖΜΓΖ. 

 
2. Σν  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]21. 

 
3. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
 

4. Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηα Παξαξηήκαηα22 πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο  
 

5. Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο23 
 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

 

  2.1.2.1 ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε 
ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr24.  Τθίζηαηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη 
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΔΖΓΖ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ λ. 4412/16 θαη ηεο   ππ‟ αξηζ. 56902/215/19-
05-2017 (ΦΔΚ 1924 Β/02-06-2017) ππνπξγηθήο απφθαζεο «ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..). 
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 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

21
 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

22
 Ζ Α.Α. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο (ιρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) 
23

 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 
αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

24
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΗΔΗΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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2.1.2.2 Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο 

«Δρεκχζεηαο»25κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ 
ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο : 

 
  2.1.2.2.1 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα 
ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 

 
   2.1.2.2.2 Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ 
δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ 
ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε 
πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν 
ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
   2.1.2.2.3 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο  

παξ. 2.1.2.2, ε ΑΑ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
   2.1.2.2.4 Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε 
ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 
   2.1.2.2.5 Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη 
ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 
   2.1.2.2.6 Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη 
εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΑΑ), ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή πιεξνθνξίεο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην 
πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ 
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 
1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ.26 

                                                           
25

     Ν.4412/16,  άξζξν 21 
26

 Άξζξν 22 παξ. 1, έθην εδάθην λ. 4412/2016 «Δλαπόθεηηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ απαηηνύλ, άιια 
κέζα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, λα αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή 
έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 341 ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο. Δθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή έθζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ» 
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2.1.2.4  Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη 

κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο θαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα27. 
 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
 

  2.1.3.1 Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε 
νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα 
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 
εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ 
ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 
θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν28. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν 
ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, 
δελ εμεηάδνληαη.  
 
  2.1.3.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα 
κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο29: 
 
    2.1.3.2.1 φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί 
ην αξγφηεξν 4 εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνζθνξψλ,  
 
    2.1.3.2.2  φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
 
  2.1.3.3 Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε 
ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 
 

2.1.3.4 ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή 
δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη 
παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ30. 

 
  2.1.3.5 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ 
απηέο είηε δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο είηε 
δεηνχληαη απ‟ επζείαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 
παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

                                                           
27

 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
28

 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

29
 Ρρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

30
 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
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παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ θαη 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα ηελ παξάζρεη θαη δελ ζεσξείηαη 
αληηπξνζθνξά. 
 

2.1.4 Γιώζζα 
 

2.1.4.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

 
  2.1.4.2 Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
  2.1.4.3 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)31. Δηδηθά, 

ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 

ην έγγξαθν.32. 
 
  2.1.4.4 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή  γιώζζα. 
ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά 
ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 
επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 
είηε  από πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν. ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/2016  κπνξεί λα 
νξίδεηαη όηη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα  -εηαηξηθά ή κε- κε 
εηδηθό ηερληθό πεξηερόκελν κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη  ζε άιιε γιώζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.33 
 

  2.1.4.5 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή 
κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο 
λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
  2.1.4.6 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη 
κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα34. 
 
 
 
 

                                                           
31

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

32
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

33
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

34
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art53
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2.1.5 Δγγπήζεηο35 
 

  2.1.5.1 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο 
ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
  2.1.5.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
 
  2.1.5.3 Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ 
νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) 
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 
γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 
θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ36, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.  
 
  2.1.5.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
2.2  Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  
 

  2.2.1.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
 
    2.2.1.1.1 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
 
    2.2.1.1.2 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
 
    2.2.1.1.3  ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη 
ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 

                                                           
35

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
36

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
 
    2.2.1.1.4 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.37 
 
   2.2.1.2 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή38 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο39.  
 
   2.2.1.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.40 
 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο41 
 

  2.2.2.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
(πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο42, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηώλ 
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα πέληε επξώ (3.995,00 €) επξώ43.  
 
  2.2.2.2 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 
  2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο 
παξνχζαο, ήηνη κέρξη 23 Μαΐνπ 2022, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, 
πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
  2.2.2.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  
 
  2.2.2.5 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/201644. 

                                                           
37

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

38
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

39
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

40
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

41
 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

42
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

43
 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
44

 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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  2.2.2.6 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη 
ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ45 
 
  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην 
πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα 
κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
  2.2.3.1 ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε46 θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
 
    α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42),  
 
    β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
 
    γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 
316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
    δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
 
    ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

                                                           
45

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
46

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να θζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
    ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  
  
   2.2.3.1.1 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
 
   2.2.3.1.2 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε 
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη 
ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
   2.2.3.1.3 ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ47. 
 
  ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ 
δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από 
ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 48 
 
 2.2.3.2 ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
 
   α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   
 
   β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 
κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

                                                           
47

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

48
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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   Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 
ηελ θαηαβνιή ηνπο49.   
 
ή/θαη 
 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 
θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα 
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ 
θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 50 
 
 2.2.3.3 α)Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν 
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο 
φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ 
ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
 
  2.2.3.4. Απνθιείεηαη51 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
 
    (α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201652,  
 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζεή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζεαπφ εθθαζαξηζηή ή 

                                                           
49

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

50
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

51
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

52
 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο53,  

 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

 
(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 
άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ 

πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

 
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

 
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 
επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

 
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην 

νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ 
ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη 
θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

 
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 54 

                                                           
53

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  

54
 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 
παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο . 
 
  2.2.3.5. Γελ απνθιείεηαη  πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη 
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)55. 
 
  2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη 
φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία 
απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  
 
  2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ)56 θαη 2.2.3.4 κπνξεί 
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα 
λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 57. 
  
 2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 
απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
 
 
Κξηηήξηα Δπηινγήο58 

                                                           
55

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

56
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

57
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

58
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
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 2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο59 
 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 
ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 
Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην60.  Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ 
λα δηαζέηνπλ ζε ηζρύ θαη λα ππνβάινπλ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ θάθειν 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηα παξαθάησ:  
 
  2.2.4.1 Φσηναληίγξαθν ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ή λα βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ αξκόδην θξαηηθό 
θνξέα ε λνκηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο. 
 
  2.2.4.2 Κσδηθό εκπόξνπ ηύπνπ Α ή Β ηεο ΚΤΑ 278701/30-05-2005, 
πξνθεηκέλνπ λα δύλαληαη λα δηαθηλνύλ εληόο ηνπ θνηλνηηθνύ εδάθνπο δσηθά 
πξντόληα θαη πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο. 
 
  2.2.4.3 Απόθαζε έγθξηζεο θσδηθνύ αξηζκνύ από ηνλ ΔΦΔΣ ή από 
αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 
  2.2.4.4 Καηάιιειεο άδεηεο θπθινθνξίαο ςπθηηθώλ νρεκάησλ γηα 
ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. 
 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα61 
 

   ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ  ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά 

                                                                                                                                                                                                 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

59
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

60
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 

61
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 243.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2018, 2019 θαη 2020) απφ εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  50% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα 
πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην 50%  ηνπ χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο 
κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο.   

 
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα62 

 

  ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ :  
 
  α) ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο63 

 

  β) ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθνχο θνξείο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ , 
 
  γ) ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ  δηαζέηνπλ θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο  
 
  δ) ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ δηαζέηνπλ  
 
  ε)  κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
 
  ζη) ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε 
 
  δ)  ηνλ ηξφπν έγθαηξεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ 
 
  ε) ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ, ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο 
ππνδεηρζεί, γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ηεξψληαο ηνπο απαξαίηεηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο 

                                                           
62

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλληλόtητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

63
 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν 

πριν από τθν τελευταία τριετία   
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  ζ) ηελ κέζνδν άκεζεο αληηθαηάζηαζεο, έσο ηηο 14:00 ηεο ίδηαο εκέξαο,  
ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο 
 
 2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο64 
 
  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ 
Διέγρνπ (HACCP) ή ηζνδχλακν,ζην ηνκέα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζε ηζρχ ή λα 
εθαξκφδνπλ θαλφλεο . πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη, λα 
εθαξκφδνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ 
ειέγρνπ (HACCP), ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα: 
 
  2.2.7.1 Οη κεγάιεο δπλακηθφηεηαο εηαηξείεο λα πξνζθνκίζνπλ 
βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ αξρώλ 
HACCP, απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο». 
 
  2.2.7.2 Οη κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ 
ηέηνηα βεβαίσζε, ζα πξνζθνκίδνπλ αλη‟ απηήο ηα παξαθάησ: 
 
    2.2.7.2.1 Τπεύζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
επηρείξεζε θαηεγνξηνπνηείηαη σο κηθξήο δπλακηθόηεηαο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο 
αληίζηνηρεο απφθαζεο ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
    2.2.7.2.2 Τπεύζπλε δήισζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο 
ζπζηήκαηνο HACCP, φπσο απηφ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο 
εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ ΔΦΔΣ. Η 
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο HACCP δύλαηαη λα επηζεσξεζεί από ηελ 
αξκόδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ή/θαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο: 
 
     2.2.7.2.2.1 Πξν ηεο ππνγξαθήο ζύκβαζεο, ε 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζα απνξξίπηεηαη. 
 
     2.2.7.2.2.2 Μεηά ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ζα ππνζηεί ηηο πξνβιεπόκελεο 
θπξώζεηο. 
 

Γηεπθξίλεζε:  ε πεξίπησζε πνπ πηζηνπνηεηηθφ /-ά ή δηθαηνινγεηηθφ /-
ά βξίζθεηαη /-νληαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο ή αλαλέσζεο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηα αλαθεξφκελά ηνπ, θαζψο θαη 
ηε δέζκεπζε φηη ην /-α αληίζηνηρν /-α πηζηνπνηεηηθφ –ά ζα πθίζηαηαη /-ληαη ζε ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιινληαο 
ηαπηφρξνλα ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο ή κε αλαλέσζεο απνδέρεηαη 
ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία σο «έθπησηνπ». 
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 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 
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Γηεπθξίλεζε:  ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά 
ISO 22000, ζχκθσλα κε ην νπνίν εθαξκφδεη απνδεδεηγκέλα ηηο δηαδηθαζίεο HACCP, ηφηε 
δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηνπ δεπηέξνπ δει. ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ HACCP. 

 
 2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
 

  2.2.8.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε 
ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο65. 
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο 
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  
 
  2.2.8.2 ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε 
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί 
ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 66. 
 
  2.2.8.3 Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ 
λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 67. 
 
  2.2.8.4 Αλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ θάλεη επίθιεζε ζηελ 
ηθαλφηεηα απφ ηνπο ηξίηνπο απηνί ζα πξέπεη κε ππεχζπλε δήισζε λα δειψζνπλ φηη δελ ζα 
δηαζέζνπλ ηνπο ίδηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε άιινπο θαηά ηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη ζην θάθειν ηερληθήο 
πξνζθνξάο.  
 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
 

  2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  
 

2.2.9.1.1 Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο,πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο 
σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 
4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ68 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  
ηνπ Παξαξηήκαηνο 169 . 
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 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

66
 Η απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

67
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

68
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

69
 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται  

οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.  
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  2.2.9.1.2 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ 
έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη 
δπλαηφ λα θέξεηκφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα70 σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1ηεο 
παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.71 

  2.2.9.1.3 Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.72 

  2.2.9.1.4 ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 
   2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα73 
 

2.2.9.2.1 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201674. 

 
2.2.9.2.2 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ 
νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)75. 

 
2.2.9.2.3 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ 
πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.476. 
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 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
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 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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 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

73
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

75
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

76
 Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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2.2.9.2.4 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, 
εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα 
πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). 

 
2.2.9.2.5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε 
δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ77. 

 
2.2.9.2.6 Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά78: 
     α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ 
ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν 
πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 
 
     β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.279 θαη 2.2.3.480 
πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 
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 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

 από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
79

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
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κέινπο ή ρψξαο θαη  επηπιένλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ αλαθνξηθά 
κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο 
αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.  
 
   2.2.9.2.7 Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή 
απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ 
ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά 
πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 
εθθαζάξηζε.  
 
   2.2.9.2.8 Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ81. 
 
   2.2.9.2.9 Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη 
ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη 
ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
   2.2.9.2.10 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα 
ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ 
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 
 
   2.2.9.2.11 Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
 
   2.2.9.2.12 γ) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο 
παξνύζαο, πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ 
ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε 
ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ή έλνξθε βεβαίσζε θαη έγγξαθε δήισζε ηνπ ΔΠΔ όηη δελ 
εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθό ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 

                                                                                                                                                                                                 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 
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 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

81 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρή, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκόδηνπ 
επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ θαη έγγξαθε δήισζε δεκόζηαο αξρήο όηη 
δελ εθδίδεη έλνξθε βεβαίσζε/ πηζηνπνηεηηθό ΔΠΔ.  
 
   2.2.9.2.13 δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ82, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε 
εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]: 
 
   2.2.9.2.14 Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη 
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 
κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ 
ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία 
απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
 
   2.2.9.2.15 Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή 
αλψλπκε εηαηξία, θαηεθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο 
κεηνρέοπξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ 
ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 
θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 
 
   2.2.9.2.16 ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά 
ηνδίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη 
βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 
1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ 
εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο 
ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. 
 
   2.2.9.2.17 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε 
ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο 
θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία. 
 
   2.2.9.2.18 Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ 
λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» 83.θαη 
 
   2.2.9.2.19 ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, φηη 
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 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
83

 Η ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  



 

Σελίδα 30 

δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
   2.2.9.2.20 B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 
2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 
πξνζθνκίδνπλ, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο: 
 
    2.2.9.2.20.1 Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.84 
 
    2.2.9.2.20.2 Φσηναληίγξαθν ησλ αδεηώλ 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ή λα βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από 
ηνλ αξκόδην θξαηηθό θνξέα ε λνκηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο. 
 
    2.2.9.2.20.3 Απνδεηθηηθό έγγξαθν δηάζεζεο 
θσδηθνύ εκπόξνπ ηύπνπ Α ή Β ηεο ΚΤΑ 278701/30-05-2005, πξνθεηκέλνπ λα 
δύλαληαη λα δηαθηλνύλ εληόο ηνπ θνηλνηηθνύ εδάθνπο δσηθά πξντόληα θαη πξντόληα 
δσηθήο πξνέιεπζεο. 
 
    2.2.9.2.20.4 Απόθαζε έγθξηζεο θσδηθνύ αξηζκνύ 
από ηνλ ΔΦΔΣ ή από αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 
    2.2.9.2.20.5 Φσηναληίγξαθα αδεηώλ θπθινθνξίαο 
ςπθηηθώλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. 
 
   2.2.9.2.21 Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί 
θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,  βεβαίσζε εγγξαθήο 
ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 
 
   2.2.9.2.22 Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή 
θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 
   2.2.9.2.23 Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθά , ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, φπσο 
παξαθάησ: 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 



 

Σελίδα 31 

     2.2.9.2.23.1 ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν 
ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2018, 2019 θαη 2020) απφ 
εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  
50% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν 
ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν 
θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην 50%  ηνπ χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο. 
 
     2.2.9.2.23.2 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα 
βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα 
απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν 
θαηάιιειν έγγξαθν.85 
 
   2.2.9.2.24 Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.686 
 
   2.2.9.2.25 Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε 
πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ 
κεηνδφηε, ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ / πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.787. 
 
   2.2.9.2.26 Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη 
εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 
πξνζθνκίδεη, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 
Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
   2.2.9.2.27 Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο88 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

                                                           
85

 Η καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

86
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

88
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  



 

Σελίδα 32 

 
     2.2.9.2.27.1 ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 
αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 
ιφγσ θαηάινγν.  
     2.2.9.2.27.2 Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  
 
     2.2.9.2.27.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  
 
   2.2.9.2.28 Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 
ηνπ λ. 4412/2016. 
 
   2.2.9.2.29 Β.9.ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 
γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ζηνλ 
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ.89 
 
 2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο90 

 

   Κξηηήξην αλάζεζεο91 ηεο χκβαζεο92 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο93 γηα θάζε είδνο μερσξηζηά. Η ηηκή ε νπνία ζα 
δνζεί από ηνπο πξνκεζεπηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα είλαη ε ίδηα γηα 
ηηο Μνλάδεο Ξ, ΠΝ θαη ΠΑ ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Οη κέγηζηεο απνδεθηέο ηηκέο πξν ΦΠΑ,  
αλά είδνο, θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαηήκαηνο V ηνπ παξφληνο. 

 
 

                                                           
89

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

90
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
91

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

92
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
93

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
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 2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
  

2.4.1.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 
πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Η» ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο.  

 
2.4.1.2 Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 
   2.4.1.3 Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο 
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο94. 
 
  2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  
 
   2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο 
άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)»95. 
 
   2.4.2.1.2 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ 
ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 
2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ. - Γηαδηθηπαθή 
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 
ίδηαο Τ.Α.  
 
   2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε 
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 
 
     2.4.2.2. 3 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε 
πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 
ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο96. 

                                                           
94

 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
95

 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 

96
 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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   2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ηα αθφινπζα:  
 
   (α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
 
   (β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
 
      2.4.2.3.1 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε 
ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ 
έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα97, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . 
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
      2.4.2.3.2 Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο. 
 
  2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 
ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία 
ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ 
ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf] . Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα 
επηζπλάςνπλ ειεθηξνληθάππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηερληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέιινπο όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.4.3 θαη 2.4.4 θαη ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηερληθήο -νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο 98, ησλ Παξαξηεκάησλ  IV θαη V αληίζηνηρα.  
 
  2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ 
(ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
 
    2.4.2.5.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε 
ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο. 
 

                                                           
97

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
98

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2.2.1 τθσ  προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017 
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    2.4.2.5.2 Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε 
ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 
    2.4.2.5.3 Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα 
ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 
θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη 
ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα 
ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο 
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 
 
  Ο  ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ ζα πεξηέρεη έγγξαθα πξέπεη απαξαίηεηα 
λα θέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ / δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη 
πξνζθνξά, ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ζπζηεκηθνχ 
δηαγσληζκνχ πνπ έρεη ιάβεη ζην ΔΖΓΖ  θαη ην ηκήκα ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ γηα ην 
νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ηελ επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 
ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ζε 
πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά 
γηα φια ηα κέιε ηεο), θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ / ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΟ: 1/2021 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Ξ, ΠΝ ΚΑΗ ΠΑ ΣΖ ΝΖΟΤ 
ΛΔΒΟΤ, ΣΟΤ Π ΛΔΒΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΔΥΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ ΣΖ ΛΔΒΟΤ   

 
ΑΦΟΡΑ Δ …………………….. (ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν αλάινγα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή) 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: …………………. 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:…./…../2021 

Αξηζκφο ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ  ΔΖΓΖ: 140429 
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:…./…../…… 

«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ γξακκαηεία» 
 

Γηεπθξίλεζε: Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη 
είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
Σπρφλ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη λα αλαγξάθνπλ επί απηψλ αλ ηπρφλ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ή ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

 
   2.4.2.5.4 Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ 

πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα 
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δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο99. 

 
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή 

Πξνζθνξά»  
 

  2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ100: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γηα όζα 
ζηνηρεία δελ θαιύπηνληαη από ην Δ.Δ.Δ.. ππνβάινληαη αληίζηνηρεο ππεύζπλεο 
δειώζεηο από ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 

2.4.3.2 Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ  
ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο 
(Παξάξηεκα ΗΗΗ).  

 
2.4.3.3 Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  “Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ESPD)”   
(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 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο 
έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή 
ππνγξαθή. 

2.4.3.5 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 
  2.4.3.6 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο 
απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην 
θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο  «ΗV» ηεο Γηαθήξπμεο, 
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.,  
 
    2.4.3.6.1 Να ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά, επί πνηλήο 
απνξξίςεσο ζε αληίζεηε πεξίπησζε, απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο [Παξάξηεκα «IV» 
(Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο)] ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα. 
 
    2.4.3.6.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη 
ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ101. 
 

                                                           
99

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

100
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 

101
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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      2.4.3.6.2.1 Να πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 
ζηνηρεία γηα ηνλ ππεχζπλν θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ππεχζπλν έξγνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
      2.4.3.6.2.2 Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία 
λα δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
 
      2.4.3.6.2.3 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ηξίηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη δελ ζα δηαζέζεη ηνπο ίδηνπο δηαζέζηκνπο 
πφξνπο ζε άιινπο θαηά ηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ην ηκήκα πνπ 
ζα ηνπ αλαηεζεί.  
 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
 

  2.4.4.1 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην 
αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο (ηηκή)  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Παξάξηεκα «V» ηεο δηαθήξπμεο θαη είλαη θνηλή γηα ηεο Μνλάδεο Ξ, ΠΝ θαη ΠΑ ηεο λήζνπ 
Λέζβνπ, ηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ θαη ηνπο δηθαηνχκελνπο εμππεξέηεζεο απφ 
ην Π ΛΔΒΟΤ. 
 
  2.4.4.2 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 
θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο102. 

    πγθεθξηκέλα: 
 

Τπέξ ΜΣ 4 % 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ) 
0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678% 

ΤΝΟΛΟ 4,23068% 

 
Γηα ηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο νη θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε 6% ππέξ 

Δ.Κ.Ο.Δ.Μ.. 
 

2.4.4.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο 
εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

 
2.4.4.4 Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο 

νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, 
β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο 

                                                           
102

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή103 ζην Παξάξηεκα I ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 
2.4.4.5 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε 

ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
   2.4.4.6 Οη αλαγθαηνύζεο πνζόηεηεο ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο είλαη ελδεηθηηθέο, δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ν 
πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνύηαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 
πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ. Η πξνκήζεηα ησλ 
δηαθόξσλ εηδώλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο – απαηηήζεηο ηεο 
ησλ Μνλάδσλ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ ηπρόλ έθηαθησλ 
αλαγθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ε πξνκήζεηα γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ. 
 
  2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ104 
 
   2.4.5.1 Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 150 εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ήηνη έσο θαη 23 Απξηιίνπ 2022. 
 
   2.4.5.2 Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ 
ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.  
 
   2.4.5.3 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε 
αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
 
   2.4.5.4 Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ 
ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
 2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ105 
 
  H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
 
  2.4.6.1 Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην 
πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί 
φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. 

                                                           
103

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
104

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
105

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 39 

(Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. 
(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,106 
 
  2.4.6.2 Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 
 
  2.4.6.3 Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 
απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη 
απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο 
θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 
 

2.4.6.4 Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 
 
  2.4.6.5 Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
  2.4.6.6 Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο 
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  2.4.6.7 Ζ κε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ πίλαθα ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κε ηελ δνκή ηνπ ελ ιφγσ 
ππνδείγκαηνο 
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 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

 
 3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ107 
 

   3.1.1.1 Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  
πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), 
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 
 
    3.1.1.1.1 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ 
(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 24 Ννεκβξίνπ 2021 
θαη ώξα 10:00 πκ. 
 
    3.1.1.1.2 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ 
(ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε 
αλαζέηνπζα αξρή 

 
3.1.1.2 Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά 
πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
εκπηζηεπηηθέο. 

 
   3.1.1.3 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά 
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
  3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 
   3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ 
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
 
   3.1.2.2 Δηδηθφηεξα : 
 
     α) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο 
ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ 
νξγάλνπ108. 
 
     β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

108
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. Γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε 
ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
     γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε 
ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
     δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο 
πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ 
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή109 πξνο 
έγθξηζε. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη 
ηηκήο αλεμαξηήησο πνζνύ θαη αλεμαξηήησο δηαδηθαζίαο, απνζθξαγίδνληαη νη 
θάθεινη δηθαηνινγεηηθώλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο όισλ ησλ 
δηαγσληδόκελσλ γηα όια ηα ζηάδηα θαη εθδίδεηαη κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ ζηαδίσλ ζηελ πεξίπησζε αλνηθηήο 
δηαδηθαζίαο. 
 
   3.1.2.3 Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε 
ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016.  
 
   3.1.2.4 ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο110.   
 
   3.1.2.5 ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ 
ζηαδίσλ111 («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. 
 
   3.1.2.6 Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

                                                           
109

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΗΔΗΣ 
110

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
111

 ήτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ112 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 

 3.2.1 Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη  λα γίλεη ε θαηαθύξσζε 
(«πξνζσξηλό αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο εληόο δέθα (10) εκεξώλ  
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ  εθδίδνληαη, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄  74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ηνπ άξζξνπ 80ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ 
ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζώο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ άξζξσλ 75  έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016. Σα έγγξαθα 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 ππνβάιινληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ          
λ. 4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινύλ ηδησηηθά έγγξαθα, 
κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη 
ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην 
αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή 
αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθόινπζν 
ηξόπν: 
 
  3.2.1.1 ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 
73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, 
 
  3.2.1.2 ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, 
άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά 
ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε,  
 
  3.2.1.3 ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ Ν. 4412/2016,  ηα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε 
λνκηθώλ πξνζώπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ 
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ ζε πεξίπησζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ 
έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  
 
  3.2.1.4 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο θαη 
 
  3.2.1.5 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
 
 3.2.2 Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη 
επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ 
απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
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 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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 3.2.3 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 
θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 
5 εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.  
 
 3.2.4 ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 
 3.2.5 Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
 
  3.2.5.1 θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), είλαη 
ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  
 
  3.2.5.2 δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
 
  3.2.5.3 απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε 
ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 
παξνχζαο,  
 
 3.2.6 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη 
κε ην ΔΔΔ, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε 
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ113.  
 
 3.2.7 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή 
δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη 
φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
 
 3.2.8 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

                                                           
113

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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 3.2.9 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο 
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 
3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

 

 3.3.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ           
λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   
 
 3.3.2 Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  
 
 3.3.3 Η απόθαζε θαηαθύξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, 
εθόζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε  όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απόθαζεο 
θαηαθύξσζεο θαη ηδίσο, ε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επέξρνληαη εθόζνλ θαη όηαλ 
ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:  
 
  3.3.3.1 ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 
(60.000) επξώ, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απόθαζε επί ηεο 
αίηεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζύκθσλα  κε ηα 
νξηδόκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 θαη ββ) ζε 
ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξώ, παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο, ε έθδνζε απόθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο 
ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127,   
 
  3.3.3.2 θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό 
αλάδνρν, εθόζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, έπεηηα από ζρεηηθή πξόζθιεζε, 
ππεύζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ 
νπνία ζα δειώλεηαη όηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξόζσπό ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κόλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνύ 
ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο 
θαηαθύξσζεο. Η ππεύζπλε δήισζε ειέγρεηαη από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό 
όξγαλν, ην νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθό πνπ ζπλνδεύεη ηε ζύκβαζε. 114 
 
 3.3.4 Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ,ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 
εκέξεο115 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  
 
 3.3.5 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 

                                                           
114

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
115

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

 

 3.4.1 Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή 
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 
αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο116 ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
 
  (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 
ηειενκνηνηππία ή  
 
  (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 
ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
 
  (γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο 
πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
  ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο117. 
 
 3.4.2 Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά118 κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, 
επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο 
ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ PortableDocumentFormat (PDF), ην 
νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ119 
 
 3.4.3 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην 
άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 
56902/215 Τ.Α..  
 
 3.4.4 Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
 
 3.4.5 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη 
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 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
117

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
118

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα 
πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 
 
 3.4.6 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ΔΖΓΖ: • θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 3.4.7 Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο120. 
 
 3.4.8 Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ121. 
 
 3.4.9 Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 
ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ 
αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 
 
 3.4.10 Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα 
ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 3.4.11 Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε 
ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά122. 
 
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη 
ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

                                                           
120

 Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
121

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

122
 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

 4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 
 
  4.1.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  
 
  4.1.2 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη 
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Γηα πξνκήζεηα επηκέξνπο εηδψλ ην χςνο ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξνθχπεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΡΔΑΣΟ 
ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δ ΔΤΡΩ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΔΓΓΤΖΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Δ ΔΤΡΩ 
(α) 

ΔΓΓΤΖΖ 
ΚΑΛΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 
Δ ΔΤΡΩ 

 ΒΟΓΙΝΟ 

15111100-0 

   

1 πάια (Νσπφ) 40.950,00 - 1.638,00 

2 Πνληίθη (Νσπφ) 
40.950,00 

- 
1.638,00 

 ΥΟΙΡΙΝΟ 

15113000-3 

   

3 
Μπνχηη Α/Ο 

(Νσπφ) 44.100,00 - 1.764,00 

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
(ηύπνπ 65%) 

15112130-6 

   

4 Μπνχηη (Νσπφ) 12.500,00 - 500,00 

5 Οιφθιεξν (Νσπφ) 20.000,00 - 800,00 

6 Φηιέην (Νσπφ) 36.000,00 - 1.440,00 

 
ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΚΡΔΑΣΑ     

7 Γαινπνχια (Νσπή) 15112120-3 2000,00 - 80,00 

8 

Ακλφο γάιαθηνο 
λσπφο (πιήξεο 
ζθάγην ην νπνίν 

δελ ζα   ππεξβαίλεη 
ηα 12 θηιά) 

15115100-8 

2600,00 

- 

104,00 

9 

Δξίθην γάιαθηνο  
λσπφ (πιήξεο 

ζθάγην ην νπνίν 
δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 12 
θηιά) 

15117000-1 
 

650,00 

- 

26,00 

ΤΝΟΛΟ 199.750,00 3.995,00 7.990,00 

 
  4.1.3 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία 
ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
 
  4.1.4 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη 
ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 
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αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο 
απηφλ πξνθαηαβνιήο. 123 
 
  4.1.5 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 
4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  
 
  4.1.6 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 
  4.1.7 ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο 
απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν  72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη 2.1.5. ηεο παξνχζαο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε 
εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 
 
  4.1.8 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 
επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζηα πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 
ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ.  
 
 4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
 
  Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

                                                           
123

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  



 

Σελίδα 50 

 
 4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
  4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη 
απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 
ηνπο. 
 
  4.3.2 Χο ηφπνη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ νξίδνληαη νη έδξεο ησλ 
Μνλάδσλ κε Γηαρείξηζε Μηζζνηξνθνδνζίαο θαη νη Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ. Καηά 
ηελ παξάδνζε ησλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ ζηηο Μνλάδεο λα αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ. 
 
  4.3.3 Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά: 
 
   α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ. 
 
   β. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ησλ εηδψλ. 
 
   γ. Με πξαθηηθή δνθηκή.  
 
  4.3.4 ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα λσπψλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ θαηά 
ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν  ζεσξεζεί  αθαηάιιειε ή Β΄ θαηεγνξίαο, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο, θακία επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, έσο ηηο 14:00 ηεο ίδηαο 
εκέξαο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηα ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ 
παξαγγειία ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα θξεάησλ 
θαη πνπιεξηθψλ, ηφηε ε πξνκήζεηα ζα γίλεη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ε δε δηαθνξά ηηκήο 
ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ε 98 ΑΓΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο 
θπξψζεσλ. 
 
  4.3.5 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθάησ: 
 
   4.3.5.1 Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε µε 
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο - πνηληθέο ξήηξεο. 
 
   4.3.5.2 Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ εληεηαιµέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
   4.3.5.3 Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 
    
   4.3.5.4 Να µεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο νρήµαηνο ςπγείνπ, ην 
νπνίν ζα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφµελε άδεηα. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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  4.3.6 Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή. 
 
  4.3.7 Ο πξνµεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεί θαηά ηελ 
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα ην ιφγν 
απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα. 
Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ ζα έρεη θαµηά εξγαζηαθή, 
νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
  4.3.8 Δπίζεο, ν πξνµεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεµα, απφ αµέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
  4.3.9 Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 
ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ. 
 
  4.3.10 Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν 
κπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή Αμησκαηηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Γηθαίσκα 
εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξκφδηα φξγαλα ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο ν 
ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ, ηα ππεχζπλα φξγαλα ησλ 
Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηκειήο επηηξνπέο πνπ νξίδνληαη γηα ην  ζθνπφ  απηφ  απφ   ηελ     
98 ΑΓΣΔ ή ηηο Μνλάδεο. 
 
  4.3.11 Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξκφδηα 
επηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεο Μνλάδαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ νινγξάθσο 
θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν.  
 
  4.3.12 Ζ αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ ησλ κεηαθνξηθψλ εμφδσλ θαη 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνκεζεπηή.  
 
  4.3.13 Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 
   4.3.13.1 Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνκεζεπηνχ ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 
   4.3.13.2 Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, 
ζηελ έδξα ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηνχ. 
 
   4.3.13.3 Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα εθαξκφδεη εθηάθηνπο 
ειέγρνπο  δεηγκαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν 
πξνκεζεπηήο ζθφπηκα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή κε πξνβιεπφκελεο ψξεο. 
Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα κέινο ηεο 
νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδνο (εθφζνλ δηαζέηεη). 
 
  4.3.14 Δίδε ειέγρσλ 
 
   4.3.14.1 Μαθξνζθνπηθφο – νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη 
δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε 
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παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο.  
 
   4.3.14.2 Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηελ 
δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε 
πξντφληα  ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή 
ηνπο κφλν ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. 
 
   4.3.14.3 Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη 
Μηθξνβηνινγηθέο, Υεκηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο 
Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 
 
   4.3.14.4 Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο: 
 
    4.3.14.4.1 ηαλ γίλεηαη δεηγµαηνιεςία πξέπεη ζην 
πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγµαηνο λα δειψλεη 
εγγξάθσο αλ επηζπµεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγµαηνο λα γίλεη παξνπζία 
λφµηµνπεπηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην 
νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία 
ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην 
πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαοθαµία δήισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν 
ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο άζθεζεο έθεζεο. 
 
    4.3.14.4.2 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ 
πξντόλησλ ή ζνβαξήο πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία 
ησλ θαηαλαισηώλ, ύζηεξα από εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή από δηαπίζησζε ηεο 
αξµόδηαο επηηξνπήο, ν πξνκεζεπηήο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε 
δηαδηθαζία θαη ζα απνζηέιιεηαη θαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα ελεκέξσζε. 
 
  4.3.15 Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 
   4.3.15.1 Σα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα λα είλαη ζχκθσλα ηηο 
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο  δηαηάμεηο θαζψο θαη λα πιεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
   4.3.15.2  Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θάζε είδνπο ζα είλαη απηή κε ηελ νπνία 
θπθινθνξεί ζην ειεχζεξν εκπφξην. 
 
   4.3.15.3 Σν θξέαο ζα πξέπεη : 
 
    4.3.15.3.1 Να πιεξνί ηα πγηεηλνινγηθά θξηηήξηα ησλ 
θνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 178/2002, (ΔΚ) 853/2004, (ΔΚ) 854/2004) θαη (ΔΚ) 
2073/2005 θαζψο επίζεο θαη ηεο Δζληθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία έρεη ελαξκνληζηεί κε ηελ 
πξναλαθεξζείζα θνηλνηηθή. 
 
    4.3.15.3.2 Να είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε 
εγρψξηαο παξαγσγήο ή απφ ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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    4.3.15.3.3 Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν, απαιιαγκέλν απφ 
ξχπνπο, θαη λα κελ εκθαλίδεη ελδείμεηο αιινίσζεο φπσο αθπδάησζε, ζήςε, επξσηίαζε, 
ηάγγηζε, κε θπζηνινγηθέο νζκέο θαη γεληθψο λα κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ 
νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα 
επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. 
 
    4.3.15.3.4 Να έρεη ππνζηεί ηνλ πξνβιεπφκελν πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν θαη λα θέξεη ζθξαγίδεο θαηαιιειφηεηαο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα δηαθίλεζήο ηνπ 
(εηζαγφκελν ή φρη). 
 
    4.3.15.3.5 Δηδηθά γηα ην λσπφ θξέαο, λα κελ έρνπλ 
παξέιζεη πεξηζζφηεξεο απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ζθαγήο (εθηφο ησλ 
πνπιεξηθψλ γηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 3 εκέξεο). 
 
    4.3.15.3.6 Να είλαη ηεκαρηζκέλν ζε νκνηφκνξθεο θαη 
θαλνληθνχ κεγέζνπο κεξίδεο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ 
ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Μεξαξρίαο. 
 
    4.3.15.3.7 Ζ αλαινγία ηνπ ιίπνπο θαη ησλ νζηψλ λα κελ 
ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ. 
 
    4.3.15.3.8 Γεληθά ε ζθαγή, ε κεηαθνξά, ν ηεκαρηζκφο, ε 
ζπληήξεζε θαη ε ζπζθεπαζία ησλ θξεάησλ, πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν ε Μεξαξρία κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ε δηαδηθαζία λα γίλεηαη παξνπζία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο.  
 
   4.3.15.4 Δηδηθφηεξεο Απαηηήζεηο (κε Βάζε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηεο Γηαθήξπμεο). 
     
    4.3.15.4.1 Βόεην 
 
     4.3.15.4.1.1 Απφ άπνςε ειηθίαο λα 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α. 
 
     4.3.15.4.1.2 Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο 
ζχκθσλα κε ηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο S, Δ, U. 
 
     4.3.15.4.1.3 Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο 
ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο 1, 2, 3.  
      
     4.3.15.4.1.4 Να ηθαλνπνηείηαη ε 
απαίηεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 178/2002 θαη (ΔΚ) 853/2004 ζε φηη αθνξά ηελ 
ηρλειαζηκφηεηα. 
 
    4.3.15.4.2 Υνηξηλό 
 
     4.3.15.4.2.1 Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο λα 
αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Δ ή U, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε EUROP. 
 
     4.3.15.4.2.2 Σν εκηκφξην λα κε μεπεξλά 
ηα 50 θηιά. 
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     4.3.15.4.2.3 Σα ζνπβιάθηα λα είλαη 
πεξίπνπ 75 γξακκάξηα (14 ηεκάρηα πεξίπνπ αλά θηιφ). 
 
    4.3.15.4.3 Πνπιεξηθά 
 
     4.3.15.4.3.1 Να έρνπλ δέξκα ιείν θαη 
απαιφ, εχθνια απνζπψκελν θαη ειαζηηθφ, θξέαο ηξπθεξφ θαη ην ζηέξλν λα είλαη εχθακπην 
θαη ειαζηηθφ θαζ‟ φιε ηελ έθηαζή ηνπ. 
 
     4.3.15.4.3.2 Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο. 
 
     4.3.15.4.3.3 Σα θνηφπνπια λα έρνπλ 
βάξνο απφ 1,3 έσο 1,4 θηιά. 
 
     4.3.15.4.3.4 Δθόζνλ παξαγγέιλνληαη 
κεξίδεο πνπιεξηθώλ (κπνύηηα θ.η.ι) ην βάξνο ηεο κεξίδαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη 
κεηαμύ ησλ 325 θαη  350 γξακκάξησλ, εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά παξαγγείιεη ε 
ελδηαθεξόκελε Μνλάδα. 
 
  4.3.16 Άιινη Δηδηθνί φξνη 
 
    4.3.16.1 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή 
δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα (ηηκή - πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
    4.3.16.1.1 ηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
    4.3.16.1.2 ηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο 
ρείξαο ηξίησλ (ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή 
ζην Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Απηφ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο 
θαη αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
    4.3.16.1.3 ηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
    4.3.16.1.4 Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη δηαζέζεη 
ζηελ Τπεξεζία  αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
    4.3.16.1.5 Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
παξαθψιπζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
    4.3.16.1.6 Αλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε 
ηνλ ή ηνπο πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ππεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ ηεζέλησλ 
φξσλ  ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
    4.3.16.1.7 Δάλ δεκνζηνλνκηθνί ιφγνη πξνθαιέζνπλ γεληθή 
πηψζε ηηκψλ ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε δηαθνξά κε ηηο θαηαθπξσζείζεο ηηκέο 
αλέιζεη ζε πνζνζηφ πιένλ ηνπ 10%. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ 
ζπκβαιιφκελν πξνκεζεπηή λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο ελ ιφγσ ηηκέο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα 
ελαξκνληζηνχλ κε ηελ γεληθή εηθφλα ηεο αγνξάο. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ, ε Τπεξεζία 
ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 
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   4.3.16.2 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο Λέζρεο 
Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ. 
 
   4.3.16.3 Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ 
θξαηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελελνµνζεζία ή ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ. 
 
   4.3.16.4 Ζ Τπεξεζία έρεη δηθαίσµα λα δεηήζεη απφ ηνπο 
δηαγσληδφµελνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθµεξίσζε ησλ πξνζθεξφµελσληηµψλ, νη 
δε δηαγσληδφµελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ άµεζα. 
 
   4.3.16.5 Σα πξνζθεξφκελα είδε πνπ ην φξην ιήμεο εγγίδεη ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζεο δελ ζα παξαιακβάλνληαη.  
 
   4.3.16.6 Σα είδε ηα νπνία κεηά απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν θξίλνληαη 
απφ ηελ επηηξνπή φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο (ηεο παξαγξάθνπ 
4.3.15 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV ηεο Γηαθήξπμεο) δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 
 
   4.3.16.7 Οη ηηκέο λννχληαη ζε επξψ, ρσξίο φξν αλαπξνζαξκνγήο, 
αλαζεψξεζεο ή απμνκείσζήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
   4.3.16.8 Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηνο, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.15, ζην Παξάξηεκα VII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο 
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 
 
   4.3.16.9 Ζ επηηξνπή ηεο 98 ΑΓΣΔ, ζα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ 
πξντφλησλ, επίζεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα  κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ πξνκεζεπηή, γηα  ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ  φξσλ  πγηεηλήο.  
 
   4.3.16.10 Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ 
πνπ ζα πξνκεζεχνληαη θαη θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε θακία 
πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα ηελ ππνρξεσηηθή  
δηάζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηνπ.  
 
   4.3.16.11 Ζ ππεξεζία κέζα ζην πλεχκα ππνζηήξημεο ηνπ 
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλεμάξηεηα 
απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί,  λα απνξξνθήζεη νξηζκέλε πνζφηεηα ληφπησλ 
πξντφλησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή ηνπο ζα είλαη ρακειφηεξε ή ίζε απηήο ηνπ 
ηειεπηαίνπ κεηνδφηε,  ε δε πνηφηεηα άξηζηε. 
 
   4.3.16.12 Σα πξντφληα λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηνλ ζε ηζρχ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη λα είλαη ίδηα κε απηά πνπ θπθινθνξνχλ 
ζην εκπφξην. 
 
   4.3.16.13 Σα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο επηζεψξεζεο ηεο βηνηερλίαο 
φζν θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ πξντφλησλ, ζα ππνβάιινληαη ζηελ 98 ΑΓΣΔ ε 
νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ. 
 
   4.3.16.14 Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ ζα γίλεη δεθηή θαηά ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  
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   4.3.16.15 Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 
ππνγξάςεη λα αλαθέξεη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δνζνιεςίεο κε ηηο Μνλάδεο θαη ζηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν. 
 
   4.3.16.16 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ  νθείιεη λα νξίζεη ππεύζπλν 
έξγνπ θαη αλαπιεξσκαηηθφ, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα επηθαηξνπνηεζνχλ ζηελ ΑΑ κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, 
αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε 
πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 
παξψλ ζην ρψξν δηαλνκήο – πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. ην θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο λα ππνβιεζνύλ ππνρξεσηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ππεύζπλν θαη ηνλ 
αλαπιεξσκαηηθό ππεύζπλν έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 
  4.3.17 Δίλαη δπλαηή, εθόζνλ επηζπκεί ν αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θξενπσιείνπ εληφο ηνπ Π ΛΔΒΟΤ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
ίδηεο ηηκέο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θξενπσιείνπ ηνπ Π ΛΔΒΟΤ απαηηείηαη 
ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ σο εζσηεξηθόο ζπλεξγάηεοηνπ Π 
ΛΔΒΟΤ (shopinshop), ζχκθσλα κε ηηο «Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ηξαηησηηθψλ Πξαηεξίσλ/ 
Οθηψβξηνο 2009/ΓΔ/ΓΔΜ». 
 
   4.3.18 Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα 
πνπ ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ 
(θφξσλ, ηειψλ θιπ) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 
πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο, ησλ εηδψλ. 
 
   4.3.19 Καηά ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ πξνο παξάδνζε λσπψλ θξεάησλ 
ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή δχλαηαη λα παξεπξίζθεηαη αξκφδηα επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, ε νπνία αθνχ ειέγμεη ηε δηαδηθαζία ζα ζθξαγίδεη ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα θάζε Μνλάδα - Φπιάθην. Πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ππφ 
παξάδνζε θξεάησλ κπνξεί λα γίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ζε θαηάιιειν ρψξν, πνπ ζα 
θαζνξίζεη ε 98 ΑΓΣΔ. Ζ θνπή ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηµά (εθηφο θαη αλ ε Μνλάδα  ή   ε       
98 ΑΓΣΔ επηζπκεί λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο κε δηθά ηεο κέζα) ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνµεζεπηή ή ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε απηόλ αληίζηνηρσλ 
εηαηξεηώλ. 
 
   4.3.20 Γηα ηα θελά είδε ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα θιπ) νπδεκία 
πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ηηο Μνλάδεο, ηηο Λέζρεο θαη ην Π ΛΔΒΟΤ,  αιιά ζα ρξεψλνληαη 
απιψο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζ‟ απηνχο, κε ηελ ππνρξέσζε λα ηνπ ηα επηζηξέθνπλ κέζα ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
   4.3.21 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο 
δπγαξηέο γηα ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν ησλ εηδψλ, πνπ ζα δηελεξγεί ε επηηξνπή παξαιαβήο θαη 
νη δηθαηνχκελνη εμππεξέηεζεο απφ ην Π ΛΔΒΟΤ. 
 
   4.3.22 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ 
είζνδν, παξαµνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνµίζεη ζε θάζε ζηξαηφπεδν, 2 θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ‟ 
απηφ, γηα ηε µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηµέλνπ λα εθδνζνχλ ηα απαξαίηεηα δειηία 
εηζφδνπ, ηα νπνία µε ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

 

 4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 
απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  
 
 4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, 
εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ 
ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.124. ε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο 
ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  
 
 4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο 
ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο 
θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  
 
 ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

 

 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016125126 

 

                                                           
124

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
125

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

126
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο127 

 

 4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
  α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 
4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο  
 
  β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
 
  γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 
 

                                                           
127

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

  

 5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  
 
  5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε Δπξψ γηα ηελ 
παξάδνζε πξντφλησλ ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή δηαηαγή ηεο 
πξνκήζεηαο, απφ ην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Λέζβνπ θαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 
   5.1.1.1 Ζ Μνλάδα ζα παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα, κε βάζε ηα 
δειηία απνζηνιήο πνπ ζα εθδίδεη, αλαιπηηθά θαηά είδνο,  ππνρξεσηηθά ν πξνκεζεπηήο. 
 
   5.1.1.2 Κάζε 10ήκεξν ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην 
φλνκα ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Λέζβνπ, ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή 
αγνξάο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο ηνπ ππφςε 10εκέξνπ. ην ηηκνιφγην ζα γίλεηαη κλεία ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο Μνλάδαο. 
 
   5.1.1.3 Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
δηαρεηξηζηή  ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Λέζβνπ, κέζα ζε ζαξάληα (40) εκέξεο. 
 
   5.1.1.4 Σα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, λα είλαη 
ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή εθνξία. 
 
  5.1.2 ηε ηηκή πσιήζεσο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξνζηίζεηαη ν 
αληίζηνηρνο ΦΠΑ  θαη 10% ην θέξδνο ηνπ Π ΛΔΒΟΤ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ 
παξαπάλσ πνζνζηψλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο πψιεζεο 
ησλ πξντφλησλ. 
 
  5.1.3 Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ: 
 
   5.1.3.1 Σα κεηαθνξηθά – δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ 
παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ. 
 
   5.1.3.2 Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ 
Τπεξεζία, ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ 
ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα. 
 
   5.1.3.3 Πάζεο  θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
   5.1.3.4 Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 2198/94). 
 
   5.1.3.5 Λνηπέο θξαηήζεηο θαη έμνδα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.4.4 θαη 4.3.17. 
 
  5.1.4 Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
   5.1.4.1 Απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο. 
 
   5.1.4.2 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
   5.1.4.3 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΗΚΑ ηεο επηρείξεζεο. 
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   5.1.4.4 Πνηληθφ κεηξψν 
 
  5.1.5  Σoλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 
ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Ηδίσο, γηα ηελ πψιεζε εηδψλ ζηηο Γηαρεηξίζεηο Μηζζνηξνθνδνζίαο ησλ 
Μνλάδσλ θαη ζηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο 98 ΑΓΣΔ, βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο:  
 

Τπέξ ΜΣ 4 % 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ) 
0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678% 

ΤΝΟΛΟ 4,23068% 

 
Γηα ηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο νη θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε 6% ππέξ 

Δ.Κ.Ο.Δ.Μ.. 
 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 
 5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

 

 5.2.1 Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο 
βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο128 απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
 
  ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί 
απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη λα είλαη άκεζε. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ 
εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο απφ 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
 
 5.2.2 Oαλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 
απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ 
παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 5.2.3 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο 
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πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 5.2.4 Oη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  5.2.4.1 Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  5.2.4.2 Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  5.2.4.3 Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 5.2.5 Tν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ/κε 
ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 5.2.6 Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
 5.2.7 Oη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά (κε απνθιεηνκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη επ΄ 
αθξηβψο) νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  5.2.7.1 Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ ή παξάδνζε 
πξντφλησλ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε αληηθαηάζηαζε ησλ 
απνξξηθζεηζψλ πνζνηήησλ έσο ηηο 14:00 ηεο ίδηαο εκέξαο. 
 
  5.2.7.2 Άξλεζεο ή αδπλακία αληηθαηάζηαζεο (έσο ηηο 14:00 ηεο 
ίδηαο εκέξαο) ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο. 
 
  5.2.7.3. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  5.2.7.4 Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο– 
πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ επεμεξγαζία, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. 
 
  5.2.7.5 Με ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ έγγξαθε 
ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
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  5.2.7.6 Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο 
ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξντφληα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα 
επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
  5.2.7.7 Δθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο φηη 
ε δπγαξηά φπνπ δπγίδνληαη ηα πξντφληα δε δπγίδεη κε αθξίβεηα. 
 
 5.2.8 ζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια 
γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  
θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ 
ΔΦΔΣ. 
 
 5.2.9 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  5.2.9.1 Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ 
παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  5.2.9.2 πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
 
 5.2.10  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο ή/θαη αλαθνξά / απφθαζε 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο ΑΑ. 
 
 5.2.11 ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 
 5.2.12 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα 
κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 5.2.13 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
 5.2.14 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 5.2.7 ηεο 
παξνχζαο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  5.2.14.1 Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  5.2.14.2 Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 500 Δπξψ. 
 
  5.2.14.3 Γηα επφκελεο θνξέο ηεο ίδηαο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζπκβάζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν αλάδνρνο κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ 
παξαβάζεηο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
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   5.2.14.3.1 Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε 
πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
   5.2.14.3.2 Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο 
έθπησηνπ. 
 
   5.2.15 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα 
παξαδψζεη ηα πξντφληα (έσο ηηο 1400 ηεο ίδηαο εκέξαο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 
«αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή 
ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα 
πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα 
πξνζεζκία, έσο ηηο 1400 ηεο ίδηαο εκέξαο, ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε 
δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο 
εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα 
πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη θαηαινγίδνληαη ζε 
βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 98 ΑΓΣΔ. 
 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ129 

 

 5.3.1 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - 
Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – 
αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 
πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016130  νξγάλνπ. 
 
 5.3.2 Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

                                                           
129

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
130

 Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

 
 6.1  Υξόλνο παξάδνζεο θξεάησλ 

 

  6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πξντφληα φπσο αλαιπηηθά 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ζχλνινπ ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 
4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε 
ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη 
πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
  6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο 
λα παξαδνζεί ηα πξντφληα, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 
 6.2  Παξαιαβή θξεάησλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο 
 
  6.2.1. H παξαιαβή ησλ θξεάησλ γίλεηαη απφ επηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη 
απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο 
θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο 
πνηνηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεηαη ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: καθξνζθνπηθφο έιεγρνο 
–ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε – πξαθηηθή δνθηκαζία – εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θιπ . Σν 
θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια. Δπίζεο, εάλ ν 
ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα 
δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ 
Ν.4412/16. Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη 
γηα ηα δχν κέξε. 
 
  6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ εθνδίσλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο ρξφλνπο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 
4.3.  Αλ ε παξαιαβή ησλ εθνδίσλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ 
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε 
απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. Αλεμάξηεηα απφ 
ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί 
λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 
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επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.131 
 
6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

 

 Γελ απαηηείηαη αλαθνξά. 
 
6.4   Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

 6.4.1 Ζ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

 πσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο. 
 
6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο132 

 

 Γελ απαηηείηαη αλαθνξά. 
 
6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο133 

 

 Γελ πξνβιέπεηαη. 

                                                           
131

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 

132
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 

133
 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Α.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  
 
πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α. 
 
 Α.1.1 πκβαηηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε παξνρή πξντφλησλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 
 Α.1.2 Παξαδνηέα δξάζεο ζηηο Μνλάδεο Ξ, ΠΝ θαη ΠΑ ηεο λήζνπ Λέζβνπ, ζηηο 
έδξεο ησλ Μνλάδσλ ηεο 98 ΑΓΣΔ, ησλ Λεζρψλ Δζλνθπιαθήο θαη γηα ηνπο δηθαηνχκελνπο 
εμππεξέηεζεο ηνπ Π ΛΔΒΟΤ, ζην ρψξν ηνπ Π ΛΔΒΟΤ. 
 
 Α.1.3 Ζ ΑΑ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία κε ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ (ΔΓΓ), παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο (ΔΠΠ), εμέηαζεο ελζηάζεσλ – 
πξνζθπγψλ (ΔΔΠ). 
 
 Α.1.4 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ λα 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη.Ο ππεχζπλνο έξγνπ ή ν αλαπιεξσκαηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζην ρψξν 
δηαλνκήο -πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαηά ηηο δηαλνκέο απηψλ. 
 
Α.2 Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α. 
 
 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο  
 
 Ζ Α.Α. ρξεζηκνπνηεί σο ρψξν ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ ή θαη ηνπο ρψξνπο παξάδνζεο ηνπο. Ζ δηαλνκή ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ 
Μνλάδσλ  - Λεζρψλ Δζλνθπιαθήο θαη ε πψιεζε ησλ εηδψλ ζηνπο δηθαηνχκελνπο 
εμππεξέηεζεο απφ ην Π ΛΔΒΟΤ ζην ρψξν ηνπ Π ΛΔΒΟΤ. Οη απαξαίηεηεο ππνδνκέο 
δεκηνπξγνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Α.3 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
 Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Α.Α.  
 
 Παξάδνζε ζηηο Μνλάδεο ηεο 98 ΑΓΣΔ θαη‟ ειάρηζην 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
Καζεκεξηλά θαηά ηηο ψξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π ΛΔΒΟΤ  θαη ησλ Λεζρψλ 
Δζλνθπιαθήο ζηνπο δηθαηνχκελνπο εμππεξέηεζεο απφ απηά. Αλαιπηηθά, φπσο 
παξάγξαθνο 4.3. 
 
Α.4 Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεχζεηο ηεο αγνξάο-Πξνεγνχκελε εκπινθή ππνςεθίσλ 
  
 Γελ πξνεγήζεθαλ ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζίαο. 
 
Α.5 ηνηρεία σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο  
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 Γελ απαηηείηαη. 
 
Α.6 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
 Α.6.1 Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ 
 
  πσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 
 Α.6.2 Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο  
 
  Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 12 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εψο 1 
εμακήλνπ. Υξφλνη παξάδνζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 
 Α.6.3 Τπεξγνιαβία  
 
  πσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
 Α.6.4 Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο  
 
  ην ρψξν ηνπ Π ΛΔΒΟΤ θαη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ Λεζρψλ 
Δζλνθπιαθήο ΠΔ/98 ΑΓΣΔ. 
 
 Α.6.5 Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο  
 
  πσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο. 
 
 Α.6.6 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  
 
  Γελ απαηηείηαη. 
 
 Α.6.7 Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε  
 
  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ησλ παξ. 2.2 θαη 4.1 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αληίζηνηρα. 
 
 Α.6.8 Πξναηξέζεηο 
 
  Γελ απαηηείηαη. 
 
 Α.6.9 Παξαηάζεηο  
 
  Γπλαηφηεηα παξάηαζεο 1 εμακήλνπ. 
 
 Α.6.10 Σξνπνπνίεζε χκβαζεο  
 
  Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο,φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο 
παξνχζαο. 
 
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Β.1 Υξεκαηνδφηεζε  
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 Β.1.1 ε βάξνο Π/Τ ΓΔ ΔΦ 1.011.202.00.000.00 θαη Λνγαξηαζκό Δμόδσλ 
2410901001, κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, εθαηφλ ελελήληα ελληά 
ρηιηάδεο επηαθφζηα πελήληα επξψ (199.750,00€). 

 
Β.2 Σηκέο αλαθνξάο  
 
 Οη ηηκέο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα θάζε είδνο. 
 
Β.3 Φ.Π.Α.-Κξαηήζεηο-δηθαηψκαηα ηξίησλ-επηβαξχλζεηο 
 
 πσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.4 θαη 5.1 ηεο παξνχζαο. 
 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο134 
 

   Ζ ρακειφηεξε ηηκή ε νπνία ζα δνζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη κέγηζηεο απνδεθηέο ηηκέο πξν ΦΠΑ,  αλά είδνο, θαζνξίδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαηήκαηνο V ηνπ παξφληνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
134

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή) 

πσο αλαθέξεηαη ζηηο παξάγξαθνπο 4.3, 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο θαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Σεχρνπο Πξφζθιεζεο. 
 

 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο [ΔΔΔ]  

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε 
κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ (πζηεκηθφο Αχμνληαο Αξηζκφο Γηαγσληζκνχ: 140429) 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή) 

 

 
TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Τπφδεηγκα) 
 

      Σόπνο, …….. Ηκεξνκελία ……………….. 
Α. ΓΗΛΧΗ  
 
Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη  ηεο /ησλ 
Δηαηξείαο /-ηψλ: 
  
   

 
ΓΗΛΧΝΟΤΜΔ 

 
1. ηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χλαςεο χκβαζεο γηα ηελ Αλάδεημε 
πξνκεζεπηή λσπώλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλ γηα ηηο Μνλάδεο ηεο 98 ΑΓΣΔ, κειέηεζαλ 
κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

 

 Σελ ππ‟ αξίζκ. 1/2021 Γηαθήξπμε ………………Γηαγσληζκνχ, κε φια ηα 
ζρεηηθά Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 
 

2. ηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλψζε ησλ Δηδηθψλ ξσλ ησλ πξνο 
παξνρή ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ 
Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζχλνιφ ηνπο. 
  
Β. ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
 

3. ηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ πξνκήζεηα λσπώλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλ, ζηελ κεηαθνξά θαη δηάζεζε απηψλ 
ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ (σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ), θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 
πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
4. Αλαιπηηθά: 

 
A/A 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 
ΟΡΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν 
αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

Οη πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίεο ………. 
ζπκκνξθώλνληαη (ή ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε δελ 
ζπκκνξθψλνληαη 
αηηηνινγψληαο πιήξσο ηνπο 
ιφγνπο) κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ 

Αλ απαηηείηαη 
παξαπνκπή 
επηζπλάπηεηαη ην 
ζρεηηθό έγγξαθν κε 
αξίζκεζε π.ρ. Π1 
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A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΟΡΧΝ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
 

4.3.2 Χο ηφπνη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ 
νξίδνληαη νη έδξεο ησλ Μνλάδσλ κε 
Γηαρείξηζε Μηζζνηξνθνδνζίαο (γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
Μνλάδσλ ΠΔ/98 ΑΓΣΔ, ε έδξα ηνπ 
ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Λέζβνπ θαη 
ην ηκήκα θξενπσιείνπ, πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθόζνλ 
επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
δηθαηνχκελσλ εμππεξέηεζεο απφ ην           
Π ΛΔΒΟΤ θαη νη Λέζρεο 
Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ. Καηά ηελ 
παξάδνζε ησλ θξεάησλ θαη 
πνπιεξηθψλ ζηηο Μνλάδεο λα 
αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ.  

Οη πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίεο ………. 
ζπκκνξθώλνληαη (ή ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε δελ 
ζπκκνξθψλνληαη 
αηηηνινγψληαο πιήξσο ηνπο 
ιφγνπο) κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ 

Αλ απαηηείηαη 
παξαπνκπή 
επηζπλάπηεηαη ην 
ζρεηηθό έγγξαθν κε 
αξίζκεζε π.ρ. Π2 

………….. …………… …………….. ………… 

5.1.1 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε Δπξψ γηα ηελ 
παξάδνζε πξντφλησλ ζχκθσλα κε 
απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ 
θαηαθπξσηηθή δηαηαγή ηεο 
πξνκήζεηαο, απφ ην ηξαηησηηθφ 
Πξαηήξην Λέζβνπ θαη κε βάζε ηελ 
παξαθάησ δηαδηθαζία: 
5.1.1.1 Ζ Μνλάδα ζα παξαιακβάλεη 
ηα εκπνξεχκαηα, κε βάζε ηα δειηία 
απνζηνιήο πνπ ζα εθδίδεη, αλαιπηηθά 
θαηά είδνο,  ππνρξεσηηθά ν 
πξνκεζεπηήο. 
5.1.1.2 Κάζε 10ήκεξν ν 
πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην 
φλνκα ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ 
Λέζβνπ, ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη 
αμία κε ηηκή αγνξάο ησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο ηνπ ππφςε 10εκέξνπ. ην 
ηηκνιφγην ζα γίλεηαη κλεία ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο 
Μνλάδαο. 
5.1.1.3 Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ 
ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
δηαρεηξηζηή  ηνπ ηξαηησηηθνχ 
Πξαηεξίνπ Λέζβνπ, κέζα ζε ζαξάληα 

Οη πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίεο ………. 
ζπκκνξθώλνληαη (ή ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε δελ 
ζπκκνξθψλνληαη 
αηηηνινγψληαο πιήξσο ηνπο 
ιφγνπο) κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ 

Αλ απαηηείηαη 
παξαπνκπή 
επηζπλάπηεηαη ην 
ζρεηηθό έγγξαθν κε 
αξίζκεζε π.ρ. Π... 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

ΟΡΧΝ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

(40) εκέξεο. 
5.1.1.4 Σα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα απφ 
ηνπο πξνκεζεπηέο, λα είλαη 
ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα 
Οηθνλνκηθή εθνξία. 
 

…………..    

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη ηα πξντφληα φπσο 
αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4.3. Ο ζπκβαηηθφο 
ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ζχλνινπ ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε 
παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή 
άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη 
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Οη πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίεο ………. 
ζπκκνξθώλνληαη (ή ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε δελ 
ζπκκνξθψλνληαη 
αηηηνινγψληαο πιήξσο ηνπο 
ιφγνπο) κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ 

Αλ απαηηείηαη 
παξαπνκπή 
επηζπλάπηεηαη ην 
ζρεηηθό έγγξαθν κε 
αξίζκεζε π.ρ. Π... 

  

ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ 
 

πκπιεξώλεηαη ν παξαπάλσ Πίλαθαο ππνρξεσηηθά γηα 
θάζε παξάγξαθν ησλ Όξσλ ησλ παξαγξάθσλ 4.3, 5 θαη 6 ηεο 
Γηαθήξπμεο κε ηελ αληίζηνηρε αλαγξαθή όηη ε πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίεο – πξνζθεξόκελα είδε ζπκκνξθώλνληαη σο πξνο 
ηηο απαηηήζεηο. ΔΠΙΗΜΑΙΝΔΣΑΙ ΟΣΙ, ε κε ζπκπιήξσζε θαη 
ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  όπσο ην ζπγθεθξηκέλν 
ππόδεηγκα απνηειεί ιόγσ απόξξηςήο ηεο. 

Η ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 
ζηνηρεία γηα ηνλ ππεύζπλν θαη ηνλ αλαπιεξσκαηηθό 
ππεύζπλν έξγνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 
Ο/ΟI  ΓΖΛΧΝ /-ΟΤΝΣΔ  
Τπνγξαθή /-εο 

         θαη 
  θξαγίδα /-εο 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 (Τπφδεηγκα) 

      Σόπνο, …….. Ηκεξνκελία ……………….. 
Α. ΓΗΛΧΗ 
 
Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη  ηεο /ησλ 
Δηαηξείαο /-ηψλ: 
  
   
 

ΓΗΛΧΝΟΤΜΔ: 
 
 1. ηη ε Δηαηξεία / νη Δηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χλαςε χκβαζεο γηα ηελ Αλάδεημε 
Πξνκεζεπηή λσπώλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλγηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ Ξ, ΠΝ θαη 
ΠΑ ηεο λήζνπ κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

 

 Σελ ππ‟ αξίζκ1/2021 Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ, κε 
φια ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 
 

2. ηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλψζε ησλ ξσλ ησλ πξνο παξνρή 
ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ 
Γηαθήξπμε θαη ηνπο απνδέρεηαη ΡΖΣΑ θαη ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ζην ζχλνιφ ηνπο. 
 
 3.  ηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο αλαγλσξίδνπλ φηη ην Σίκεκα ηεο Πξνζθνξάο καο 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή σο θαησηέξσ:  
 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΡΔΑΣΟ 
ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ (Δ 

ΚΗΛΑ) 

ΜΔΓΗΣΖ 
ΑΠΟΓΔΚΣΖ 

ΣΗΜΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ Δ € 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΚΗΛΟ 

Δ €  
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

 ΒΟΓΙΝΟ 

15111100-0 

   

1 πάια (Νσπφ) 6.500,00 6,30  

2 Πνληίθη (Νσπφ) 6.500,00 6,30  

 ΥΟΙΡΙΝΟ 

15113000-3 
   

3 Μπνχηη Α/Ο (Νσπφ) 9.000,00 4,90  

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
(ηύπνπ 65%) 

15112130-6 

   

4 Μπνχηη (Νσπφ) 8.000,00 2,50  

5 Οιφθιεξν (Νσπφ) 5.000,00 2,50  

6 Φηιέην (Νσπφ) 8.000,00 4,50  
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ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΚΡΔΑΣΑ     

7 Γαινπνχια (Νσπή) 15112120-3 500,00 4,00  

8 

Ακλφο γάιαθηνο 
λσπφο (πιήξεο 

ζθάγην ην νπνίν δελ 
ζα   ππεξβαίλεη ηα 

12 θηιά) 

15115100-8 400,00 6,50  

9 

Δξίθην γάιαθηνο 
λσπφ (πιήξεο 

ζθάγην ην νπνίν δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηα 12 

θηιά) 

15117000-1 
 

100,00 6,50  

 
5. ηη ε Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο έιαβαλ γλψζε θαη ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηειηθή ηηκή) θάζε θφζηνο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, 
ηελ κεηαθνξά θαη δηάζεζή ηνπο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο παξάδνζεο - δηάζεζεο, 
θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε. 
 

6. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (κηζζνί θαη 
επηδφκαηα πξνζσπηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, πξνβιεπφκελνη θφξνη, αζθάιηζηξα, 
πάγηα έμνδα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) πνπ βαξχλεη ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ πξνζθνξά. 

 
7. Ζ Δηαηξεία /νη Δηαηξείεο καο θαηάξηηζαλ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο κε βάζε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο θαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
Ο/ΟI  ΓΖΛΧΝ /-ΟΤΝΣΔ  
Τπνγξαθή /-εο 
         θαη 
  θξαγίδα /-εο 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI –ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 
ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. ………./2021 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ  
ΜΟΝΑΓΧΝ Ξ, ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗ ΝΗΟΤ ΛΔΒΟΤ,   

ΑΓΑ: …………………. 
ΑΓΑΜ: …………………………. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……. 
………………..2021 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. 

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

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο, παξάδνζεο θαη δηαλνκήο. 
 
Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο έγηλε απφ ηελ 98 ΑΓΣΔ, κεηά ηελ 

αλάδεημε κεηνδφηε θαη πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ κε βάζε ηελ ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά, 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο 
λνκνζεζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 1  

 
ΟΡΙΜΟΙ 

 
1. Γεληθά 
 

πσο πξνζδηνξίδνληαη ζηε δεκνζίεπζε ππ΄ αξίζκ. «……..…»/ 2021/           
98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ. 

  
 α. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηζρχνπλ νη 

νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ Α΄/32/2014). 
 
  β. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
   (1) Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ πνπ δελ 
πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπάδεηαη θαη/ή 
θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
   (2) Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ ελφο 
ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ θαηαλάισζε. 
 
   (3) Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο 
Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηε 
κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή πψιεζε θαη δηάζεζε ησλ 
Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Οξγαληζκνί 
παξνρήο ππεξεζηψλ, νη ππεξγνιάβνη θαη νη πξνκεζεπηέο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ πρ 
εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζίαο, θαζαξηζηηθψλ, πξνζζέησλ θαη ζπζηαηηθψλ. 
 
   (4) Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
 
   (5) Πξνκεζεπηήο σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηελ αιπζίδα 
Σξνθίκσλ. 

 
2. Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππφθεηηαη ζηηο πην θάησπξφλνηεο: 
 

α. Λέμεηο ζηνλ εληθφ, ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθάζπκ-πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ αληίζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζεηα. 

 
β. Λέμεηο αξζεληθνχ γέλνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ζειπθφ θαη ην 

νπδέηεξν. 
 
γ. Ζ ιέμε «πεξηέρσ» κε φιεο ηηο πηζαλέο θιίζεηο, ζα εξκελεχεηαη ζαλ λα 

αθνινπζείηαη πάληα, απφ ηηο ιέμεηο «ρσξίο πεξηνξηζκφ», εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηε ζπκθσλία πιαίζην. 
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δ. Αλαθνξέο ζε πξφζσπα, πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 
(πνπ δηέπνληαη απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ λφκν) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 

 
ε. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ή άιιν 

ζπλαθέο, ζα εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξέο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο 
φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε επαθφινπζν λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή 
άιιν ζπλαθέο επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 
ζη. Οη ηίηινη / επηθεθαιίδεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία πιαίζην, 

γηα δηεπθφιπλζε ησλ αλαθνξψλ κφλν θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία 
ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην κε θαλέλα ηξφπν. 

 
δ. Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε ρσξίο 

πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ, ζα εξκελεχνληαη σο αλαθνξέο ζην Άξζξν ή Παξάξηεκα ή 
Πξνζζήθε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε. 

 
ε. Αλαθνξά ζε Άξζξν ή Παξάξηεκα ή Πξνζζήθε απνηειεί αλαθνξά ζην 

ζχλνιν ηνπ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
ζ. ηε πεξίπησζε νηαζδήπνηε ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα Άξζξα ή ηα 

Παξαξηήκαηα ή ηηο Πξνζζήθεο ηεο ζχκβαζεο, ηα Άξζξα ζα ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ 
Παξαξηεκάησλ ή ησλ Πξνζζεθψλ. 

 
η. πκπιεξσκαηηθά, ηζρχνπλ νη νξηζκνί φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
        1.        Με ηελ απφθαζε ππφ ηα ζηνηρεία Φ.600/…………………………. ……. 21/98 
ΑΓΣΔ/ΓΔΜ θαηαθπξψζεθαλ , ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε δεκνζίεπζε Γ 
«…»/2020/98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ (πνπ θαηαρσξήζεθε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ. κε 
Α.Γ.Α.Μ.:………………..). 
 
 2. Ζ ζχκβαζε  ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο 98 ΑΓΣΔ εθεμήο θαινχκελε 
ΑλαζέηνπζαΑξρή Πξνκεζεηώλ (ΑΑ)/ Αγνξαζηήο θαη ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο 
…………………………………………….(…………………………., ηει – fax: ………………, 
e- mail: ……………………….., ΣΚ …………………….) εθεμήο θαινχκελε Πξνκεζεπηήο / 
Πάξνρνο / Αλάδνρνο. 

 
3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (98 ΑΓΣΔ), έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη Παξαγγειίεο 

Πξντφλησλ (ππεξεζίεο), ππφ ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η ζύκβαζε, απνηειείηαη από ην παξόλ θπξίσο θείκελν θαη ηα Παξαξηήκαηα 

«Α» έσο θαη «Δ», όπσο αλαιύνληαη ζην ηέινο ηνπ θπξίνπ κέξνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

mailto:mtzanetos@gmail.com
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1. θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ν Πάξνρνο ζα πξνκεζεχεη –δηαλέκεη ζηνλ Αγνξαζηή (άξζξν 2), ζπγθεθξηκέλα 
είδε (λσπά θξέαηα θαη πνπιεξηθά). 

 
2. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ απφ ………………… έσο ……………..….. 

κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 98 ΑΓΣΔ, εψο 1 εμάκελν. 
 
3. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα – δηαλνκή λσπώλ θξεάησλ θαη 

πνπιεξηθώλ ζηηο Μνλάδεο ηεο 98 ΑΓΣΔ θαη ηελ πψιεζε ζηνπο δηθαηνχκελνπο 
εμππεξέηεζεο απφ ην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Λέζβνπ (Π ΛΔΒΟΤ) θαη ηηο Λέζρεο 
Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεθηεζείζα θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο 98 
ΑΓΣΔ. 
 

4. Ζ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δεκνζίεπζεο πνπ απνηεινχλ ην 
Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηελ ηερληθή –νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ (Παξαξηήκαηα «Β» θαη «Γ» ηεο παξνχζαο αληίζηνηρα). 

 
5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχεη λσπά θξέαηα θαη πνπιεξηθά, σο 

εμήο: 
 

α. ηηο Μνλάδεο ηεο 98 ΑΓΣΔ θαη ζηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ. 
 
β. ηνπο δηθαηνχκελνπο εμππεξέηεζεο απφ ην Π ΛΔΒΟΤ, κε ηε 

ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο σο εζσηεξηθόο ζπλεξγάηεοηνπ Π ΛΔΒΟΤ 
(shopinshop) (εθόζνλ ην επηζπκεί). Σα είδε πξνο κεηαπψιεζε λα εηζάγνληαη ζην Π 
ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ επζχλε δηαρείξηζεο-πψιεζεο λα έρεη ν ππάιιεινο ηνπ 
πξνκεζεπηή, κέζσ δηθήο ηνπ ηακεηαθήο κεραλήο, λα απνδίδεη ζην Π πνζνζηφ επί ησλ 
πσιήζεσλ θαη λα θαηαβάιιεη ηίκεκα γηα ην ρψξν πξνβνιήο.   

 
γ. ε πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ 1 

αλαδφρνπ, ιφγσ επίηεπμεο ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζε δηαθνξεηηθά ππφ πξνκήζεηα πξντφληα 
(πρ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα πξνκήζεηα ρνηξηλψλ θξεάησλ κε ηνλ «Α» αλάδνρν θαη γηα 
πξνκήζεηα πνπιεξηθψλ κε ηνλ «Β»), ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ Π ΛΔΒΟΤ αλαιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο, πνπ θαηέζεζε 
νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά γηα ηα πεξηζζφηεξα είδε, κεηά ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο 
ηζρχνπζαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο ηνπ Π ΛΔΒΟΤ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΓΟΡΑΣΔ 
 

Ο Αγνξαζηήο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2ηεο παξνχζαο, είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο 
λα ππνβάιιεη Παξαγγειίεο (εληχπσο ή πξνθνξηθψο) ππφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε (παξάγξαθν 4.3.) θαη ζην άξζξν 9 
ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ 
 



 

Σελίδα 82 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη γηα 1 έηνο, απφ …………… έσο 
……………………., κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 98 ΑΓΣΔ, έσο 6 
επηπιένλ κήλεο. 

 
2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο ρσξίο αχμεζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ135. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 
αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο136  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 

Ζ  ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο : 
 
 

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΡΔΑΣΟ 
ΚΧΓΗΚΟ 

CPV 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΚΗΛΟ 

Δ € 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

 ΒΟΓΙΝΟ 

15111100-0 

 

1 πάια (Νσπφ)  

2 Πνληίθη (Νσπφ)  

 ΥΟΙΡΙΝΟ 

15113000-3 
 

3 Μπνχηη Α/Ο (Νσπφ)  

 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (ηύπνπ 65%) 

15112130-6 

 

4 Μπνχηη (Νσπφ)  

5 Οιφθιεξν (Νσπφ)  

6 Φηιέην (Νσπφ)  

 ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑ   

7 Γαινπνχια (Νσπή ή Καηεςπγκέλε) 15112120-3  

8 
Ακλφο γάιαθηνο λσπφο (πιήξεο ζθάγην ην νπνίν δελ 

ζα   ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 
15115100-8  

9 
Δξίθην γάιαθηνο λσπφ (πιήξεο ζθάγην ην νπνίν δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 
15117000-1 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 
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Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ππνρξέσζε εμππεξέηεζεο 
ησλ δηθαηνχρσλ, ζα ππνβάιιεηαη παξαγγειία (έληππν παξαγγειίαο φπσο Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο) κε ηηο δηαδηθαζίεο αλά εκπιεθφκελν κέξνο, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν 9 
ηεο παξνχζαο. Ζ παξαγγειία δχλαηαη λα δνζεί θαη πξνθνξηθψο. 

  
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΠΟΥΔΧΔΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ 
 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα αηηείηαη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ 
αλάδνρν ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηα είδε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ησλ Παξαηεκάησλ «Α» θαη «Δ» ηεο 
Γεκνζίεπζεο «……..»/2021/98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ» κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 
2. Πεξηγξαθή πληνληζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ Δκπιεθφκελσλ πιελ αλαδφρνπ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο 
 

 α. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  (98 ΑΓΣΔ) 
     
                      (1) Γεληθά 
 
    (α) Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν 

λνκηθφ πιαίζην θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
    (β) πγθξφηεζε ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο / 

αμηνιφγεζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16 
θαη ζπλαθψλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ. 

 
    (γ) χλαςε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο 

ζχκθβαζεο πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ. 
 
   (2) Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
 
    (α) Δλεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ζην Ν.4412/16, ελψ ηδηαίηεξα επηζεκαίλνληαη γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ νη 
παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 
     1/ Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο (καθξνζθνπηθφο) έιεγρνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο θαη 
ζπληάζζεηαη αληίζηνηρν πξσηφθνιιν - πξαθηηθφ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο (ή απφξξηςεο).  

 
     2/ Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζε αθξηβήο ρξφλνπο, πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή ζα ιεθζνχλ, θαηά ηε δηαδηθαζία 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, δείγκαηα [ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ 
άξζξνπ 214 ηνπ Ν. 4412/2016] θαη ηα νπνία ζα  πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή 
ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 

 
      α/ Μηθξνβηνινγηθφ 
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      β/ Υεκηθή αλάιπζε 
 
      γ/ Ηζηνινγηθή εμέηαζε  
 
      ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθφ  

πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο, φπσο ππφδεηγκα ΦΔΚ 764 
Β΄(ΤΑ 2489/95). 

 
     3/ Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ελ γέλεη παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ θαη δχλαηαη λα επαλαιεθζεί 
ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζχκθσλα ηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

 
    (β) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν, ην 

δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, ηηο 
παξαγγειίεο ησλ πξντφλησλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 
18:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε. 

 
    (γ) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. 
 

                                  (3) Με κέξηκλα ησλ Γηαρεηξίζεσλ Μηζζνηξνθνδνζίαο ησλ 
ηξαηνπέδσλ, ε αξρηθή θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ πξντφλησλ, ε πνζφηεηα, θαζψο θαη 
ηπρφλ εηδηθέο νδεγίεο, ζα δίλνληαη θάζε Πέκπηε εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ 
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, κέρξη ηελ 14:00. Παξαγγειία πνπ 
ζα δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξαγγειζέλησλ εηδψλ. Ζ παξαγγειία δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα δνζεί θαη πξνθνξηθψο ζηνλ 
εθπξφζσπν ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο.  
 
    (4)  Ο αγνξαζηήο (θνξέαο δηελέξγεηαο ζπκβάζεσλ) (ππεύζπλνο 
έξγνπ) δηαηεξεί, ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν λα ηξνπνπνηεί, 
απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζέλησλ 
εηδψλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 08:00 ηεο 
πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία.  
 
  β. Μνλάδεο Πεξηνρήο Δπζύλεο 98 ΑΓΣΔ κε Γηαρείξηζε 
Μηζζνηξνθνδνζίαο 
 

(1) Καζνξίδεηαη έλαο «ππεχζπλνο έξγνπ» (Γηαρεηξηζηήο 
Μηζζνηξνθνδνζίαο) ν νπνίνο απνηειεί θαη ην «ζεκείν επαθήο» κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 
ζηε παξνχζα ζχκβαζε θαη επηπιένλ: 
 
      (α) Πξνβαίλεη ζε αξρηθή θαη‟ εθηίκεζε παξαγγειία ησλ 
πξντφλησλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, θάζε Πέκπηε εγγξάθσο κε 
θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κέρξη ηελ 14:00, απνζηέιινληαο ην έληππν ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο ζηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ (Αληηζπκβαιιφκελν) κε 
ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ζηνλ ρεκαηηζκφ (πκβαιιφκελν) θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 
Ζ παξαγγειία δχλαηαη ελαιιαθηηθά λα δνζεί θαη πξνθνξηθψο ζηνλ εθπξφζσπν ηεο 
πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο.  
 
     (β) Δπηβεβαηψλεη ή ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε 
ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε 
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ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 08:00 ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο απφ ηελ παξάδνζε δίλνληαο 
ηειηθή παξαγγειία (εθόζνλ ππάξρνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 
παξαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο Πέκπηεο). 
 
    (2) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

 
 1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο137 απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
 
  ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο επηβάιιεηαη λα είλαη άκεζε. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε 
παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο απφ ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
 
 2. Oαλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 
απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ 
παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ / παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 4. Oη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
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ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 5. Tν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή 
ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 6. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα 
λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
 7. Oη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) 
θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά 
(κε απνθιεηνκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη επ αθξηβψο) νη θαησηέξσ 
πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ ή παξάδνζε πξντφλησλ, 
πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε αληηθαηάζηαζε ησλ 
απνξξηθζεηζψλ πνζνηήησλ έσο ηηο 14:00 ηεο ίδηαο εκέξαο. 
 
  β. Άξλεζεο ή αδπλακία αληηθαηάζηαζεο (έσο ηηο 1400 ηεο ίδηαο εκέξαο) 
ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ 
καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
  δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. 
 
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, 
ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
  ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξντφληα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
  δ. Δθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο φηη ε δπγαξηά 
φπνπ δπγίδνληαη ηα πξντφληα δε δπγίδεη κε αθξίβεηα. 
 
 8. ζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη 
ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 9. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ κε 
επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
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 10. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο ή/θαη αλαθνξά / απφθαζε ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ ηεο ΑΑ. 
 
 11. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 
 12. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα 
κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 13. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
 14. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 5.2.7 ηεο παξνχζαο θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 500 Δπξψ. 
 
  γ. Γηα επφκελεο θνξέο ηεο ίδηαο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη 
αλαιάβεη ν αλάδνρνο κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ παξαβάζεηο θαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.\ 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ αλαδφρνπ, σο έθπησηνπ. 
 
 15. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα πξντφληα (έσο 
ηηο 14:00 ηεο ίδηαο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή παξαιείςεη λα θέξεη 
νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα ή δελ ηα 
παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε Τπεξεζία κπνξεί λα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα 
πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή  
Παξαιαβήο απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πάξνρνο 
ππεξεζηψλ δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία, έσο ηηο 1400 ηεο ίδηαο εκέξαο, 
ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ 
πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, 
θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, 
βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 98 ΑΓΣΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΦΗ 
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 1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 
«Α» ηεο παξνχζαο. 

 
 2. Σα πξσηφθνιια πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ζπληάζζνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε 
κέξηκλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηε 
ζχκβαζε, απηά ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά ζρεηηθψλ 
εηζεγήζεσλ. 

 
 3. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ  ζα είλαη εθηφο 

ησλ άιισλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε παξαιαβή, ε ζχληαμε 
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ επηηξνπή δηα ηνπ 
πξνέδξνπ ηεο δχλαηαη λα αιιεινγξαθεί ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή απεπζείαο κε ηνλ 
αλάδνρν γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο  ηνπ έξγνπ. 

 
 4. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ, εάλ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ 
δηαπηζηψλεη κε ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο απαηηήζεηο, 
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν (κέζσ ηεο 98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ), ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 
πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο Έξγνπ θαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εληφο ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν 
ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ – ΠΛΗΡΧΜΗ 
 

 1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε Δπξψ γηα ηελ παξάδνζε 
πξντφλησλ ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή δηαηαγή ηεο πξνκήζεηαο, 
απφ ην ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Λέζβνπ θαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 
  α. Ζ Μνλάδα ζα παξαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα, κε βάζε ηα δειηία 
απνζηνιήο πνπ ζα εθδίδεη, αλαιπηηθά θαηά είδνο,  ππνρξεσηηθά ν πξνκεζεπηήο. 
 
  β. Κάζε 10ήκεξν ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ 
ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Λέζβνπ, ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή αγνξάο ησλ 
δειηίσλ απνζηνιήο ηνπ ππφςε 10εκέξνπ. ην ηηκνιφγην ζα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ 
ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο Μνλάδαο. 
 
  γ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή  
ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Λέζβνπ, κέζα ζε ζαξάληα (40) εκέξεο. 
 
  δ. Σα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, λα είλαη ζεσξεκέλα 
απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή εθνξία. 
 
 2. ηε ηηκή πσιήζεσο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξνζηίζεηαη ν 
αληίζηνηρνο ΦΠΑ  θαη 10% ην θέξδνο ηνπ Π ΛΔΒΟΤ (γηα ηα είδε, πνπ πξνκεζεχνληαη νη 
Μνλάδεο). ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα 
θαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. 
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 3. Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ: 
 
  α. Σα κεηαθνξηθά – δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ 
πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ Τπεξεζία 
θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 
 
  γ. Πάζεο  θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
  δ. Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 2198/94). 
 
  ε. Λνηπέο θξαηήζεηο θαη έμνδα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.4.4 θαη 4.3.17 ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο (Παξάξηεκα «Α» ηεο χκβαζεο). 
 
 4. Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο. 
 
  β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
  γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΗΚΑ ηεο επηρείξεζεο. 
 
  δ. Πνηληθφ κεηξψν. 
 
 5. Σoλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 
ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Ηδίσο, γηα ηελ πψιεζε εηδψλ ζηηο Γηαρεηξίζεηο Μηζζνηξνθνδνζίαο ησλ 
Μνλάδσλ θαη ηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο 98 ΑΓΣΔ, βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο:  
 

Τπέξ ΜΣ 4 % 

Τπέξ Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ) 
0,07% 

Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

Υαξηφζεκν 0,0839% 

ΟΓΑ 20% επί 
Υαξηνζήκνπ 

0,01678% 

ΤΝΟΛΟ 4,23068% 

 
Γηα ηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο νη θξαηήζεηο αλέξρνληαη ζε 6% ππέξ 

Δ.Κ.Ο.Δ.Μ.. 
 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 
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1. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρεη απνδείμεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
θαηάζηαζε θαη ηελ ηερληθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη φπσο απηή έρεη δεισζεί κε ηελ ππνβνιή ηνπ 
θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηα ζηάδην ηεο απνδνρήο ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

 
2. Πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξφζθιεζεο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
, ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ 
(άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 
3. Οη Αλάδνρνη ζα βεβαηψλνπλ (κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φηη εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ 
ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο αξρηθήο δεκνζίεπζεο.   

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

1. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ν Αλάδνρνο θνο 
………………………………….ηνπ …………….. (ΑΓΣ : ………….., εκεξνκελία έθδνζεο: 
……………………., AΣ: …………………), σο εθπξφζσπνο  - δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο 
«……………………………………….» (………………………….., ηει – fax: ……………….., 
e- mail: …………………………, ΣΚ …………….), θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. …………/………-
21 εγγπεηηθή επηζηνιή (ή παξαθαηαζήθε) , δηάξθεηαο ανξίζηνπ ρξφλνπ (ή ρξνληθήο ηζρχνο 
έσο θαη ……………), πνζνχ ……………….. επξψ (………………… €), ην νπνίν αληηζηνηρεί 
ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πνπ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ ρσξίο ΦΠΑ. 

 
2. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα απνδεζκεπζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

επηζηξέθεηαη ζηελ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 
3. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα ζπλαθψο αλαθεξφκελα ζηελ πξνθήξπμε θαη ηνπο 

φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

 
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 

 
α. Τπαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
β.  Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο 

ησλ πξντφλησλ  κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν. 

 
2. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

 
α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ  

ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.    
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β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ηνπ  
αλαδφρνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 
γ. Πιεκκχξα. 
 
δ. εηζκφο. 
 
ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
 
ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 

κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 
 
ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  
 

 3. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (φζνλ αθνξά ηε 
ζχκβαζε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ε Αλάδνρνο εηαηξεία 
«…………………………………………..» ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απα-
ξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία138. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

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

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

3. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ 
πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ 
απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα 
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο 

                                                           
138

 Ν.4412/16, Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α'  



 

Σελίδα 92 

Αλαζέηνπζαο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηφλ πξνζψπσλ. 
 

4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην 
ζπκθέξνλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή 
βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ δηαλέκεη – πνπιά ηα 
πξντφληα, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο 
βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 

6. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, 
έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο ηεο 
εθηειεζηηθήο ζχβαζεο γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ 
παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο 
χκβαζεο, κε απαιιαζζφκελνπ ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα θαη 
ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήοθαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αζρνιείηαη  κε ην έξγν.  
 

8.  ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ 
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή (θνξέα δηελέξγεηαο ηεο εθηειεζηηθήο ζχβαζεο) γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ 
πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ 
ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήοσο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 
 

9. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Μέινο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί 
φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, 
ε παξνχζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 
ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα 
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε 
πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
 

10. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 
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παξνχζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε παξνχζα ππνρξεψζεηο 
βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο 
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε παξνχζα. Δπίζεο ζε 
πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ 
κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα 
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο 
παξνχζαο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ 
κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα 
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο. 

 
11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαη 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ 
ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05  (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 
3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 

 
12. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ πιήξε θαη απφιπηε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε 

ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο ππ. αξηζ. «1»/2021/98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ. 
 

13. ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ (Αλάδνρνο) ζην πιαίζην ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
πξντφλησλ νθείιεη λα εθαξκφδεη ηα παξαθάησ: 
 

α. Ζ φιε «δηαδηθαζία» ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: 
 

    (1) Μεηαθνξά  
 
    (3) Απνζήθεπζε - Πξνεηνηκαζία Γηαλνκήο – Παξάδνζε / 
Γηαλνκή. 
 
    (4) Απνθαηάζηαζε Υψξνπ Παξάδνζεο -  Γηαλνκήο - Πψιεζεο 
 
  β. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη: 
 
    (1) Κεληξηθή Μνλάδα ή Μνλάδεο 
 
     (α) ην ρψξν / ρψξνπο ζα απνζεθεχνληαη ηα πξντφληα. 
 
     (β)  Σήξεζε θαηά ηελ θξίζε (εάλ απαηηείηαη) θαη κε επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ απνζέκαηνο γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπιάρηζηνλ 5 – 10 εκεξψλ. 
 
     (γ) Ζ δηαθίλεζε / δηαλνκή ησλ πξντφλησλ κέρξη ηα ζεκεία 
παξάδνζεο - δηαλνκήο ζα είλαη επί θαζεκεξηλήο βάζεο, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θνξηεγφ απηνθίλεην πνπ ζα δηαζέηεη ζάιακν ςχμεο. 
 
    (2) Δλδηάκεζε – Πξνσζεκέλε Μνλάδα ή Μνλάδεο  
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     Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο ξνπο. 
 
    (3) εκεία Παξάδνζεο -  Γηαλνκήο - Πψιεζεο 
 
     (α) Ο ρψξνο πξνεηνηκάδεηαη θαη αληίζηνηρα απνθαζίζηαηαη 
κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
     (β) Σα πξντφληα ζα παξαδίδνληαη ζηελ πξνβιεπφκελε 
ζεξκνθξαζία ζηα ζεκεία παξάδνζεο – δηαλνκήο - πψιεζεο, απεπζείαο ζην πξνζσπηθφ 
ησλ Μνλάδσλ ηεο 98 ΑΓΣΔ ή ζηνπο δηθαηνχκελνπο εμππεξέηεζεο απφ ην Π ΛΔΒΟΤ θαη 
ηηο Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ, κε επζχλε θαη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
     (γ) Πξν ηεο έλαξμεο παξάδνζεο – δηαλνκήο – πψιεζεο 
ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά πνζνηηθφο θαη καθξνζθνπηθφο έιεγρνο. 
 
  γ. Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πξντφληα (βάξνο,  
πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο 
Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα 
ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα 
κε ηνπο Δηδηθνχο ξνπο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 
  δ. Τπνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ζχκβαζεο 
(απνζήθεπζε – κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ δηαλνκήο – πψιεζεο – δηαλνκή 
πξντφλησλ– απνθαηάζηαζε ρψξνπ δηαλνκήο - πψιεζεο). 

 
  ε. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο, ππνρξενχηαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ 
ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 

 
  ζη. Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΔΓΥΧΝ 

 
1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ Οδεγία ΔΔ 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 9697 (ΦΔΚ 
Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε θαηά θξίζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ελ 
ιφγσ δεκνζίεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πεξί ειέγρσλ ηνπ 
αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο.  
 
 2. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ, πνπ ζα ζπγθξνηείηαη κε 
κέξηκλα ηνπ «Αγνξαζηή» (ΑΑ) ζα απαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 
Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ κε ή 
άλεπ πξνεηδνπνίεζεο ηνπ αλαδφρνπ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 
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 1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 
απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε 
ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβν ρσξίο ηελ έγθξηζε 
ηεο ΑΑ. 

 
 2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, 
εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ 
ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.139. ε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο 
ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

 
 3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 

ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, εθφζνλ ην(α) 
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 
(30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη 
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο 
σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ 
πνζνζηνχ.  

 
  ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

 
 4. ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 ηνπ Ν. 

4412/2016 ε αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη  ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). ηαλ νη ππεξγνιάβνη παξνπζηάδνληαη 
κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ,θαηά  ηελ ππνγξαθή ηεο, πξνζθνκίδνπλ ηα απνδεηθηηθά 
κέζα θαηά πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ 2.2.9.2.1 έσο 2.2.9.2.17 ηεο παξνχζαο αληί ηνπ 
ΔΔΔ.  

 
  Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 96 

 
 1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο – παξφρνπο, πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνθνξά ηνπ 
ζα πξέπεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε λέν πξνκεζεπηή / πάξνρν, ν 
πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πξνκεζεπηή. 
 

3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηή / παξφρνπ, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ηξνθνδνζία θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΤΜΒΑΗ 
 

 1 Σα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ 
απαηηνχληαη, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε 
ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη 
δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 

 
 2. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν 

αλάδνρνο ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 
 

3.  Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 
 

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ απφ 
ηνλ Αλάδνρν ζε ηξίηνπο πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν 
κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ 
ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ αλαζέηνπζα Αξρή 
θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ 
ζα αλαιάβεη. 

 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπθαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο 
απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 
ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε 
άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
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εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξρή (κε 

θεληξηθή ή αλαζέηνπζα) δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ 

 
1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ 140141 θαη πξνεγθξίζεσο ηεο  ΤΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη 46 ηεο ΤΠΑΤΓ. 

 
2. πγθεθξηκέλα, νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε142 ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. ηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 
πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 
κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή παξφρνπ ππεξεζηψλ: 
 
   (1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. 
απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο, θαη 
 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Χζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο 
δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Οη 
επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ Ν.4412/16). 
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 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016 
141

 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε 
απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 
ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη 
ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, 
θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. 
άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 

142
      Ν4412/16, Άρκρο 201, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22  παρ. 34του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ      227 Αϋ/ 06-12-2016) 
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γ. ηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

(1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή [π.ρ. αιιαγή ηφπνπ 
παξάδνζεο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (παξερφκελσλ ππεξεζηψλ)]. 

 
(2) Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 

ζχκβαζεο. 
 

(3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

 
   δ. ηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε 
αξρηθά ε ζχκβαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία: 
 
    (1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ 
πεξίπησζε ηεο παξ. 2α. 
 
    (2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 
ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη 
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/16 ή 
 
    (3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16, 

 
  ε. ηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

3. Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
πεξηπηψζεσλ 1.α. έσο 1.δ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, νη ζπκβάζεηο 
κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 
κε ην Ν.4412/16, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ 
ηηκψλ: 
 

α. Σσλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16. 
 

β. Σνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

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

 
4. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.δ. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, εθφζνλ θαζηζηά ηε 
ζχκβαζε νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. 
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ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

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

ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή 
δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο 
πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
β. Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 

ππέξ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 
 

γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
 
δ. ηαλ λένο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 

αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, ζπλεπεία: 
 

(1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ 
πεξίπησζε 1.α. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 

 
(2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ, 

ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 
ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν πησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη 
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 

 
(3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 
5. Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, 

γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ 
είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
λ. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

 
 1. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηελ ζχκβαζε ή ζα 

ζρεηίδεηαη κ' απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα ειιεληθά Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη 
πάληνηε ην Διιεληθφ. 

 
 2. Δηδηθφηεξα θαη φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαζρεζέλησλ 

ππεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, νη δηαθνξέο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα 
θαη‟ αλαινγία θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 
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ΤΝΑΝΣΗΔΙ – ΑΝΑΦΟΡΔ – ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ   
 
1. Ο Πάξνρνο, ε Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κπνξνχλ 

λα νξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε 
νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
2. Ο Πάξνρνο νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθφ ζεκείν ζπλδέζκνπ 

(PointofContact – PoC) ηνλ θν …………………. ηνπ ……………. (ΑΓΣ : …………, 
εκεξνκελία έθδνζεο: …………………, AΣ: ………………..) κε δηεχζπλζε 
………………….., ηει – fax: ……………………………, e- mail:…………………………, ΣΚ 
…………………….., σο ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη ξχζκηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο.  
 

3. Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε 2 πξσηφηππα. Απφ έλα πξννξίδνληαη γηα ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Πάξνρν. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 
 
  β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε 
κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 ηεο ππ‟ αξηζκ. 
«1»/2021/98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ Πξφζθιεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 
 2. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα 
πξνβιεθζεί απφ ηελ ΑΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ εηδνπνηήζεθε 
ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο.  
 
 3. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 
θαη 16 ηεο παξνχζαο  θαη ηεο πξφζθιεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 
 
2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο, ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ν Ν.4235/14 

(«Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο 
λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο 
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ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε / Γεκνζίεπζε, ε 
Καηαθχξσζε,  ε ζχκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ 
ηα νπνία απνηεινχληαη. 

 
3. Μεηά ηα παξαπάλσ ζπκθσλεζέληα θαη ζπλνκνινγεζέληα, ζπληάρζεθε, 

αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε ε παξνχζα, ππνγξαθφκελε λφκηκα απφ ηνπο 
ζπκβαιινκέλνπο ζε 2 αληίηππα, εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ έλα (1) ε αλαζέηνπζα Αξρή θαη 
απφ έλα (1) ν Αλάδνρνο.  

 
4. Οη φξνη ηεο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηνχο θαη ε Σερληθή – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε 
απνηεινχλ αλαπφζπαζηα θαη ηκήκαηα απηήο. 

 
5. Θέκαηα ηα νπνία εθ παξαδξνκήο δελ ξπζκίδνληαη ζην παξφλ θείκελν θαη 

ηπρφλ παξαπνκπέο ηεο παξνχζαο, δχλαηαη λα δηεπζεηνχληαη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ 
πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ. 

 
6. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηεξνχληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε / 

ζπκβαιιφκελνπο.   
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ  
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑ 
ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Πξφζθιεζε  ππ΄ αξίζκ. «1»/2021  κε ΑΓΑ ……………..  θαη ΑΓΑΜ: 

………………………. (Γελ θξίλεηαη αλαγθαία ε ελζσκάησζε ζηε παξνύζα ύκβαζε) 
«Β»  Σερληθή  Πξνζθνξά Αλαδφρνπ  
«Γ»    Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 
«Γ»    Έληππν Παξαγγειίαο Πξντφλησλ (Τπφδεηγκα) 
«Δ» Γεληθά θαη Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Κξεάησλ θαη Πνπιεξηθψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ 

 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΜΔΡΗΓΧΝ 

(Τπφδεηγκα) 
 

1. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ………………………………………………. 
νξηζζείο κε ην …………………………………. (έγγξαθν) σο ππεχζπλνο ηνπ 
…………………., πξνβαίλεη κε ην παξφλ, ζε ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο πξντφλησλ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ λσπώλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθώλ απφ……….. έσο ……………, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ. αξηζ. ….. / … ζχκβαζεο θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 
φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡ/ΔΙ 

1 ΜΟΥΑΡΗ ΝΧΠΟ (ΠΟΝΣΗΚΗ)   

2 ΚΗΜΑ ΝΧΠΟ ΑΠΟ ΜΟΥΑΡΗ 
(ΠΑΛΑ) 

  

3 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΝΧΠΟ   

4    

5    

6    

 ΤΝΟΛΟ   

 
2. Σν παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ………………… (ειεθηξνληθά ή κε 

ηειενκνηνηππία) φπσο παξαθάησ: 
 

α. ηνλ ππεχζπλν ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ …………. (φλνκα 
ππαιιήινπ), ζηελ δηεχζπλζε ……………. ή ζην ΦΑΞ: …………….. γηα ελέξγεηα. 

 
β. ην  ………. (Τπεξεζία ρεκαηηζκνχ) θαη ζηνλ πξφεδξν ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο …………….. (Βαζκφο - φλνκα) γηα ελεκέξσζε. 
 

3. ηνηρεία απνζηνιέα: ……………………………………………………… 
          Σφπνο ….. Ζκεξνκελία … θαη ψξα ….. 
         Τπνγξαθή 

………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII –Γεληθά θαη Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Κξεάησλ θαη Πνπιεξηθώλ 

 

 98 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
 …… …………. 21 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ»ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ 

(Τπφδεηγκα) 
 
 1. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 
 
  α. Ο φξνο ''λσπφ θξέαο'' απνδίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ζηα 
ηκήκαηα ησλ ζθαγίσλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε 
δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε ρσξίο θακία άιιε επεμεξγαζία, 
εθηφο απφ ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ ςχμε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
  β. Σν πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δψα πγηή 
θαη απφ ζθάγηα θαιήο δηάπιαζεο θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε εγρψξηαο παξαγσγήο ή λα 
πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.  
 
  γ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππ‟ φςηλ νη θαηά θαηξνχο 
εθδνζείζεοΓγέο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζε 
απαγφξεπζε πξνκήζεηαο θξεάησλ πξνεξρφκελα απφ δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε ρψξεο ή 
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ελδεκνχλ ινηκψδε λνζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε Γεκφζηα Τγεία (π.ρ. 
ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα βννεηδψλ, αθζψδεο ππξεηφο θιπ.) ή αθνξνχλ ζε αθαίξεζε 
απφ ην ζθάγην ζπγθεθξηκέλσλ ηεκαρίσλ ε θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. 
 
  δ. Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο πξέπεη λα έρνπλ ζθαγεί πξηλ 
3-7 ην πνιχ εκέξεο ζε ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη θέξεη απαξαηηήησο εγθεθξηκέλν 
απφ ηελ Δ.Δ. θσδηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηα εηζαγφκελα απφ ρψξεο ηεο 
Δ.Δ λσπά θξέαηα. 
 
  ε. Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα έρνπλ 
επηζεσξεζεί απφ αξκφδην Κηελίαηξν ηεο Ννκνθηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ηφπνπ ζθαγήο 
θαη λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηε Ννκνζεζία ζθξαγίδεο φπσο παξαθάησ: 
 
   (1)  θξαγίδα θαηαιιειφηεηαο κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη  ε 
θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθαγίνπ γηα δεκφζηα θαηαλάισζε. 
 
   (2) θξαγίδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ην είδνο 
θαη ε ειηθία ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνήιζε ην ζθάγην θαζψο θαη ν ηφπνο ζθαγήο ηνπ 
δψνπ.  
 
   (3) θξαγίδα ηξηρηλνζθφπεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ρνηξηλά ζθάγηα κε ηελ 
νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζθάγηα είλαη απαιιαγκέλα εγθπζησκέλσλ ζηνπο κπο 
πξνλπκθψλ ηνπ παξαζίηνπ Trichinellaspiralis. 
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  ζη. Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. λα 
θέξνπλ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε (ζθξαγίδα) σνεηδνχο ζρήκαηνο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Σ.Β‟ 95/03-05-2007). Δπηπξφζζεηα, ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ζέηεη 
ππφςε ηνπ επηζεσξεηή Κηεληάηξνπ ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο (CMR) ην νπνίν 
ζπλνδεχεη ηα εηζαγφκελα θξέαηα θαζψο θαη ην ηηκνιφγην αγνξάο ζην νπνίν 
πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην είδνο ησλ ζθαγίσλ πνπ 
αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε εκεξνκελία ζθαγήο ηνπο. 
 
  δ. Σα ππφ πξνκήζεηα λσπά ζθάγηα (ηεηαξηεκφξηα, εκηκφξηα, απηνηειή 
ζθάγηα) ζα επηζεσξνχληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο λσπνχ θξέαηνο, θαηά ηελ εκέξα 
πξνκεζείαο ηνπο κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο (κπτθή αλάπηπμε, ελαπφζεζε 
ιίπνπο, ειηθία δψνπ) θαη ελ γέλεη ηεο πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία απνζηέσζεο 
ζα ιακβάλεη ρψξα ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή πάληνηε παξνπζία ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο. Ο πξνκεζεπηήο επηπξφζζεηα νθείιεη λα θαζαξίδεη επηκειψο ηα 
πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ, ηνπο ηέλνληεο, ηα κεγάια αγγεία θαη 
λεχξα θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο. 
 
  ε. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε λσπνχ θξέαηνο 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο Μνλάδεο επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ηνπ, αλεμαξηήηνπ επνρήο θαη 
απφζηαζεο, κε φρεκα απηνδπλάκνπ ςχμεσο ιφγσ ηνπ επαιινίσηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελ 
ιφγσ εθνδίνπ. Σν θξέαο θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο δελ πξέπεη λα 
παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ +7 oC, θαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε πνπ αθνξά 
ζηνπο καθξνζθνπηθνχο – νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο (π.ρ. αιινίσζε ηνπ 
ρξψκαηνο, ηεο νζκήο, ηεο ζχζηαζεο θιπ).  
 
 2. ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 
 
  α. Κξέαο Βνδηλό 
 
   (1) θάγην βννεηδνύο: Χο ζθάγην βννεηδνχο ραξαθηεξίδεηαη ην ζψκα 
ηνπ ζθαγίνπ δψνπ, νιφθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε εκηκφξηα κε ηνκή, πνπ δηέξρεηαη θαηά κήθνο 
ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κεηά ηελ αθαίκαμε, ηελ εθδνξά, ηνλ εθζπιαρληζκφ θαη ηελ 
αθαίξεζε: 
 
    (α) Σεο θεθαιήο ζην χςνο ηεο αηιαληντληαθήο δηάξζξσζεο. 
 
    (β) Σσλ πξνζζίσλ θαη νπηζζίσλ άθξσλ ηα νπνία θφβνληαη ζην χςνο 
ησλ θαξπνκεηαθάξπησλ θαη ησλ ηαξζνκεηαηάξζησλ δηαξζξψζεσλ αληίζηνηρα.  
 
    (γ) Σσλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζσξαθηθή, 
θνηιηαθή θαη ππειηθή θνηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο, ηνπ 
ιίπνπο ηεο θαξδηάο θαη ηεο ππέινπ. 
 
    (δ) Σσλ εμσηεξηθψλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κπψλ, 
ηνπ καζηνχ θαη ηεο γχξσ απφ απηφλ ιηπψδνπο κάδαο, ηνπ πένπο θαη ηνπ ιίπνπο ηνπ 
νζρένπ. 
 
    (ε) Σεο νπξάο ηεο νπνίαο θφβεηαη κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 
δεχηεξνπ θνθθπγηθνχ ζπνλδχινπ (άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ. 804/1980). 
 
   (2) Υαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο 
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    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ βννεηδέο ειηθίαο κέρξη 2 εηψλ θαη 
απφ κέξε ηνπ ζθαγίνπ φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 παξαγξ. 2α ησλ εηδηθψλ φξσλ 
ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
    (β) Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη γεληθά λα είλαη εξπζξφ. 
 
    (γ) Ζ ζχζηαζή ηνπ λα είλαη ηξπθεξή, ε ηνκή εχθνιε, ν θφθθνο 
ιεπηφο θαη ην θξέαο νπδέπνηε πξέπεη λα θέξεη κψισπεο, ζηηθηέο αηκνξξαγίεο θαη 
απνρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο. 
 
    (δ) Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη πεξηνξηζκέλν, ην δε εζσηεξηθφ 
ιεπθφ θαη ζπκπαγέο.  
 
   (3) Πνηφηεηα θξέαηνο:  Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 
εκπνξηθή ηνπ αμία απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ειηθίαο ηνπ δψνπ, ηεο δηάπιαζεο ηνπ ζθαγίνπ 
(κπτθή αλάπηπμε) θαη ηεο πάρπλζεο (αλάπηπμε ιηπψδνπο ηζηνχ) ηνπ δψνπ. 
 
    (α) Ζιηθία ηνπ δψνπ: Ζ ειηθία ηνπ δψνπ εθηηκάηαη  επρεξψο απφ ηελ 
νδνληνθπία ηνπ. Έηζη ηα ζθάγηα θαηεγνξίαο Α (αξζεληθά θάησ ησλ 2 εηψλ) πνπ 
ελδηαθέξνπλ  ηελ  Τπεξεζία έρνπλ δχν κφληκα δφληηα (κέζνη ηνκείο), ελψ ηα ππφινηπα 
δφληηα είλαη λενγηιά ή φια ηα δφληηα ηνπο είλαη λενγηιά (άξζξ. 17 ηνπ απφ 30.11.1940 
Β.Γ.). Δπεηδή φκσο ε θεθαιή ηνπ δψνπ είλαη απνθνκκέλε απφ ην ππφινηπν ζθάγην ε 
εθηίκεζε ηεο ειηθίαο βαζίδεηαη, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ζην βαζκφ νζηέσζεο ηνπ ζθειεηνχ 
ηνπ δψνπ. Δηδηθφηεξα ζε ζθάγηα ΜΟΥΟΤ εθηηκψληαη ηα παξαθάησ: 
 
     1/ Οη ρφλδξηλεο απνιήμεηο ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ ησλ 
ηεζζάξσλ πξψησλ ζσξαθηθψλ ζπνλδχισλ, δελ παξνπζηάδνπλ κηθξέο δηάζπαξηεο 
εξπζξέο λεζίδεο νζηίηε ηζηνχ (έλδεημε αξρφκελεο νζηέσζεο). 
 
     2/ Σν πξφζζην ηκήκα ηνπ πξψηνπ ζηεξληδίνπ θαιχπηεηαη απφ 
ρφλδξν θαηά ην έλα ηέηαξην ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ελψ ν ρφλδξνο κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ 
ζηεξληδίσλ κφιηο είλαη νξαηφο. 
 
     3/ Μεηαμχ ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ ησλ ζπνλδχισλ ηνπ 
ηεξνχ νζηνχ παξακέλεη νξαηφο ρφλδξνο. 
 
     4/ Ζ εβντζρηαθή ζχκθπζε (ηνκή) απνηειείηαη απφ ρφλδξν 
θαηά ηα δχν ηξίηα ηεο.  
 
    (β) Γηάπιαζε – βαζκόο πάρπλζεο ηνπ ζθαγίνπ:  
Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ βννεηδψλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο 1026/91/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ κπψλ) θαη 
103/2006 (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ)  ζχκθσλα κε 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο:   
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Καηεγνξία ζθαγίνπ 
ζύκθσλα κε ηε δηάπιαζή 

ηνπ 
(1026/91/ΔΟΚ) 

Πεξηγξαθή 

«S» Αλψηεξε 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή (παξαηεξείηαη 
δηπινγινπηηζκφο) 

«E» Δμαίξεηε 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο, έσο 

πνιχ θπξηέο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή 

«U» Πνιχ θαιή 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θακπχιεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πνιχ θαιή 

«R» Καιή 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο ζην 
ζχλνιφ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη θαιή 

«O» Αξθεηά θαιή 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο, έσο 

θνίιεο. Ζ κπτθή αλάπηπμε είλαη κέηξηα 

«P» Μέηξηα 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θνίιεο, έσο πνιχ 

θνίιεο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πεξηνξηζκέλε 

Καηεγνξία ζθαγίνπ 
ζύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε 

πάρπλζεο 
(2930/81/ΔΟΚ) 

Πεξηγξαθή 

«1» Πνιχ κηθξή 
Υσξίο ιίπνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο 
θνηιφηεηαο 

«2» Μηθξή 
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη ζαθψο 

«3» Μέζε 
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη αθφκε 

«4» Μεγάιε (Παρχ) 

Οη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ κεξνχ πξνεμέρνπλ. 
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 
δηεζεκέλνο ιίπνπο 

«5» Πνιχ Μεγάιε  
(Πνιχ Παρχ) 

Ο κεξφο θαιχπηεηαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ιίπνο 
θαηά ηξφπν ψζηε νη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ 
είλαη ειάρηζηα εκθαλείο. ην εζσηεξηθφ ηεο 
ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο κεηαμχ ησλ πιεπξψλ 
είλαη ιίπνπο 

 
    (γ) χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο απνδεθηέο 
θαηεγνξίεο ζθαγίνπ βννεηδψλ απνηεινχλ απηέο κέρξη ηεο ειηθίαο ησλ 2 εηψλ (Μφζρνο), νη 
S, E, U ζε φηη αθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ θαη νη 1, 2, 3 ζε φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
ιηπψδνπο ηζηνχ. 
 
   (4) Δπηηξεπόκελα Σεκάρηα Κξέαηνο 
 
    (α)  Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ κέξνπο ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη: 
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     1/ Μεξφο: Σν ηεκάρην απηφ δηακνξθψλεηαη, κεηά ηελ αθαίξεζε 
ησλ ηεκαρίσλ „θηιφην‟ θαη „νπίζζην θφηζη‟ θαη πεξηιακβάλεη ην ηξαλο, ην ζηξνγγπιφ, ηελ 
νπξά θαη ην λνπά. 
 
     2/ Κηιφην: Οξίδεηαη κεηαμχ ησλ ηεκαρίσλ „θφληξα‟ θαη „ιάπαο‟ 
(πξνζζίσο) θαη „κεξνχ (νπηζζίσο). 
 
     3/ Κφληξα: Σν ηεκάρην απηφ απφ πιεπξάο νζηψλ πεξηιακβάλεη 
ηνπο δχν (2) ηειεπηαίνπο ζσξαθηθνχο ζπνλδχινπο θαζψο θαη ηνπο έμη (6) νζθπτθνχο 
ζπνλδχινπο. 
 
     4/ Μπξηδφιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηφ δηαρσξίδεηαη απφ ην 
ηεκάρην «ζπαινκπξηδφιεο» (ςεπηνκπξηδφιεο) κε ηνκή θάζεηε ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη 
κεηαμχ 6εο θαη 7εο πιεπξάο. 
 
     5/ παινκπξηδφιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηφ δηαρσξίδεηαη 
απφ ην ηεκάρην „ηξάρεινο‟ θαη νπηζζίσο έρεη ηα φξηα ηνπ ηεκαρίνπ „κπξηδφιεο‟. 
 
     6/ πάια:  Σν ηεκάρην απηφ δηακνξθψλεηαη, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ „πνληίθη‟ θαη „πξφζζην θφηζη‟ απφ ην πξφζζην άθξν (αξζξ. 4 ηνπ 
Π.Γ. 186/1981). 
 
    (β) Ζ πξνκήζεηα απφ ηηο Μνλάδεο άιισλ ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο 
(π.ρ. ηξάρεινο, ζηεζνπιεπξέο, ιάπα θιπ.), πιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ Πξνζζήθε «1» 
ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ, δελ  πξνβιέπεηαη. 
 
  β. Υνηξηλό Κξέαο 
 
   (1) θάγην ρνίξνπ: Χο ζθάγην ρνίξνπ ραξαθηεξίδεηαη ην ζψκα ηνπ 
ζθαγίνπ ρνίξνπ κεηά ηελ αθαίκαμε θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ, νιφθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε 
εκηκφξηα, ρσξίο ηε γιψζζα, ηηο ηξίρεο, ηηο νπιέο, ηα γελλεηηθά φξγαλα, ην πεξηλεθξηθφ 
ιίπνο, ηνπο λεθξνχο θαη ην δηάθξαγκα (Καλνληζκφο 3513/93/ΔΚ). 
 
   (2) Υαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο 
 
    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψα βάξνπο φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 
90-110 θηιψλ (βάξνο δσληαλνχ δψνπ). Σν ζθάγην πξέπεη λα είλαη γδαξηνχ ηχπνπ. 
 
    (β) Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ιεπθφθαην έσο  
ξνδφρξνπλ θαη ζπλεθηηθφ. 
 
    (γ) Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη ιεπθφ ή θαηφιεπθν θαη λα έρεη γεληθά 
νκνηφκνξθε θαηαλνκή επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθαγίνπ.  
 
    (δ) Σν καξκαξσηφ ηνπ θξέαηνο, δειαδή ην ιίπνο πνπ απαληά 
αλάκεζα ζηηο κπτθέο ίλεο, δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο. 
 
   (3) Πνηφηεηα Κξέαηνο 
 
    (α) Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ ρνίξσλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Καλνληζκνχο ΚΑΝ (ΔΚ) 1234/2007 θαη  1249/2008 ζχκθσλα κε ηελ 
εθαηνζηηαία πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε άπαρν θξέαο φπσο παξαθάησ: 
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Καηεγνξία  % πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε 

κυηθή κάδα (θαηά βάξνο) 

 ''E''    Δμαίξεηε 55 θαη πεξηζζφηεξν 

 ''U''    Πνιχ θαιή 50 θαη κέρξη θάησ απφ 55 

 ''R''   Καιή 45 θαη κέρξη θάησ απφ 50 

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

 ''P''    Μέηξηα θάησ απφ 40 

 
    (β) χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο απνδεθηέο 
θαηεγνξίεο ζθαγίνπ ρνίξνπ απνηεινχλ νη E, U, R ζε φηη αθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ.  
 
   (3) Δπηηξεπόκελα Σεκάρηα Κξέαηνο 
 
    (α) Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα ζηηο Μνλάδεο ηεκαρίσλ λσπνχ 
θξέαηνο πιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 
 
    (β) Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο κπξηδφιεο ηνπ ιαηκνχ ε 
πξνκήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ζπληζηάηαη θαζφηη απνηεινχλ ηεκάρηα ζαθψο θαησηέξνπ 
πνηφηεηνο (αλαινγία κπτθήο κάδαο πξνο ιηπψδε – ζπλδεηηθφ ηζηφ) θαη κηθξφηεξνπ βάξνπο 
(εκθάληζε κεξίδαο) απφ ηηο ινηπέο κπξηδφιεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ 
θαξέ.  
     
  γ. Κηκάο Μόζρνπ – Βννεηδώλ 
 
   (1) Ζ παξαζθεπή κηηησηνχ (θηκά) απφ ηεκάρην λσπνχ θξέαηνο κφζρνπ ή 
ρνίξνπ δένλ φπσο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο Μνλάδνο αθνχ ιεθζνχλ φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο πξνο απνθπγή επηκνιχλζεσλ ηνπ πξντφληνο. 
 
   (2) ε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο παξαζθεπήο θηκά ζηε Μνλάδα θαη 
δηάζεζήο ηνπ ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ηα παξαθάησ: 
 
    (α) Ο θηκάο λα παξαζθεπάδεηαη παξνπζία ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ελδηαθεξφκελεο Μνλάδνο θαη λα πξνέξρεηαη απφ 
ηεκάρην ηεο θαηεγνξίαο θξεάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 9 ησλ εηδηθψλ φξσλ 
ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
    (β) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε θηκά πνπ παξαζθεπάζζεθε ρσξίο ηελ 
παξνπζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 
 
    (γ) Ο θηκάο δελ επηβαξχλεηαη κε θακία πξφζζεηε δαπάλε θαη 
πσιείηαη ζηελ ηηκή, πνπ ηειηθά έρεη δηακνξθσζεί, ηεο θαηεγνξίαο (θνκκαηηνχ) θξέαηνο απφ 
ηελ νπνία πξνέξρεηαη. 
 
    (δ) Ζ παξαζθεπή θηκά κφζρνπ δένλ φπσο πξαγκαηνπνηείηαη 
ρσξηζηά απφ απηήλ ηνπ θηκά απφ ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν έρεη ζαθψο ρακειφηεξε ηηκή, έηζη 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάκημή ηνπο. 
 
    (ε) Ο θηκάο πξνέξρεηαη πάληα απφ λσπφ θξέαο, φπσο θαη νη ινηπέο 
θαηεγνξίεο θξεάησλ. 
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  δ. νπβιάθη από Υνηξηλό Κξέαο 
 
   (1) Πεξηγξαθή 
 
    Παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν κε κνξθή 
ηεκαρηδίσλ ε θχβσλ πιεπξάο 2 cm πεξίπνπ θέξεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν μχιηλν 
ζηήξηγκα (θαιακάθη). 
 
   (2) Βάξνο 
 
    Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη' ειάρηζην 75 γξακκάξηα 
 
   (3) Δθαηνζηηαία ζχλζεζε 
 
    (α) Μπτθφο ηζηφο ρνηξηλνχ θξέαηνο θαη' ειάρηζην 80%. 
 
    (β) Ληπψδεο ηζηφο (νξαηφο ππφ κνξθή θχβσλ) θαηά κέγηζην 20% 
 
   (4) Δηδηθνί Όξνη – Απαγνξεύζεηο 
 
    (α) Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πξψηεο χιεο πνπ 
ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ ΚΣΠ. 
 
    (β) Παξαζθεπάδνληαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο θαη θέξνληαη ζηελ 
θαηαλάισζε ζε μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη) πνπ έρεη ππνζηεί εηδηθή θαηεξγαζία (πιηθφ 
θαηάιιειν γηα ηξφθηκα). 
 
    (γ) Σα πξντφληα δηαθηλνχληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδχλακνπ 
ςχμεο αλεμαξηήησο επνρήο έηνπο, ζε ζεξκνθξαζία φρη αλψηεξε ησλ +3ν C. πληεξνχληαη 
ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
 
    (δ) πζθεπαζία ηνπ πξντφληνο νκαδηθή ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο 
(ιεθαλίδηα) πνπ θέξνπλ επέλδπζε απφ πνιπαηζπιέλην – πνιπακίδην ή πνιππξνππιέλην. Ζ 
ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην πξντφλ απφ κνιχλζεηο - ξππάλζεηο εμσγελνχο 
πξνέιεπζεο θαη απφ αθπδάησζε. 
 
    (ε) Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα ην είδνο 
θξέαηνο, ε επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ν θσδηθφο ΔΔ ή ν αξηζκφοαδείαο 
ιεηηνπξγίαο ζθαγηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ – θνπήο 
ηνπ θξέαηνο θαζψο θαη φηη επηπιένλ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1169/2011. 
 
    (ζη) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξνηεγαληζκέλσλ πξντφλησλ. 
 
    (δ) Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο. 
 
    (ε) Σα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη : 
 
     1/ ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Σ.Β‟ 95/03-05-2007) θαη ηνλ ΚΑΝ 
(ΔΚ) 853/2004. 
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     2/ ηηο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 
εξγαζηήξηα παξαζθεπήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Τγθε Γηάηαμε Τ1γ/Γ. Π. νηθ. 96967 (ΦΔΚ Σ.Β‟ 2718/08-10-2012). 
 
     3/ ηνλ Κ 422-10 ζε φηη αθνξά ζην θχιιν επηζεσξήζεσο 
βηνκεραληψλ – βηνηερληψλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ 
 
    (ζ) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ 
παξαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ. 
 
    (η) ιεο νη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΚΣΠ, άξζξα 21, 22, θαη 24. ε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ν 
πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν λα θαίλεηαη 
φηη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. 
 
   (5) Δξγαζηεξηαθέο ηαζεξέο 
 
    (α) Μηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο λσπνχ πξντφληνο φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 2073/2005 θαη (ΔΚ) 1441/2007. 
 
    (β) Υεκηθέο – Ηζηνινγηθέο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία  
 
  ε. θάγηα – Κνηόπνπισλ (ζχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ) 543/2008) 
 
   (1) Χο λσπά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζθάγηα πνπιεξηθψλ, ηα νπνία δελ 
έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηε  ζπληήξεζή ηνπο, πιελ ηεο 
δηαηήξεζήο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ςχμεο (0 - 4ν C). 
 
   (2) Σα λσπά ζθάγηα πνπιεξηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ε Τπεξεζία 
δηαθξίλνληαη: 
 
    (α) Σχπνπ 70%: Δίλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, άθξα απφ ηνλ 
ηαξζφ θαη θάησ, ηξαρεία, νηζνθάγν, έληεξα, γελλεηηθά φξγαλα αδέλεο πξσθηνχ, ρνιεδφρν 
θχζηε θαη πλεχκνλεο. Φέξνπλ εληφο  ηεο θνηιηαθήο θνηιφηεηαο, πεξηηπιηγκέλα, ηελ θαξδηά, 
ην ήπαξ, ηνλ ηξάρειν θαη ηνλ κπψδε ζηφκαρν. 
 
    (β) Σχπνπ 65%: πσο παξαπάλσ αιιά θέξνπλ ζηελ θνηιηαθή 
θνηιφηεηα κφλν ηνλ απνθνπέληα ηξάρειν. 
 
   (3) Σα ζθάγηα θνηφπνπισλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πηελά απφιπηα 
πγηή θξενπαξαγσγψλ θπιψλ θαη ησλ δχν θχισλ, θαιά αλεπηπγκέλα, ειηθίαο κέρξη 3 
κελψλ (Broilers). 
 
   (4) Σα πηελά πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή πξέπεη : 
 
    (α) Να κελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε παξεληεξηθή νξκνλνζεξαπεία θαη 
λα κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγφλα ή άιιεο νξκφλεο κε 
παξφκνηα δξάζε ή γεληθά κε νπζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία 
ησλ θαηαλαισηψλ. 
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    (β) Να κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ 
απαγνξεπκέλεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο (π.ρ. αληηβηνηηθά) ή άιιεο νπζίεο. Δθφζνλ έρνπλ 
ρνξεγεζεί επηηξεπφκελεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα έρνπλ ηεξεζεί νη 
πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ρξφλνη αλακνλήο πξηλ ηε ζθαγή, φπσο απηνί πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηεο θάζε νπζίαο. 
 
    (γ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ή επεμεξγαζία 
κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δίδνπλ 
ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ρξσζηηθέο, 
θπζηθέο ή ηερλεηέο. 
 
    (δ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε αληηβηνηηθά ή κε 
ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο. 
 
   (5) Σα ζθάγηα πνπιεξηθψλ λα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλν ζθαγείν ην 
νπνίν ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 8 ηεο 
Οδεγίαο 2004/41 θαη ην νπνίν έρεη αξηζκφ έγθξηζεο ζηνλ θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Ζ δε ζθαγή θαη 
επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
 
   (6) Σα ζθάγηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
 
    (α) Ζ ζάξθα λα είλαη ηξπθεξή, ην δέξκα απαιφ, ιείν θαη εχθνια 
πηπζζφκελν, ην ζηέξλν ρνλδξψδεο εχθακπην ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε. Σν ιίπνο λα κελ 
είλαη άθζνλν λα εκθαλίδεη ρξψκα ιεπθφ ή ειαθξά ππνθίηξηλν, ρσξίο θαηλφκελα ηάγγηζεο. 
 
    (β) Να κελ παξνπζηάδνπλ αλψκαιν ρξψκα ή νζκή θαη απνθιίζεηο 
απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο ραξαθηήξεο. 
 
    (γ) Ο ρξφλνο ζπληήξεζήο ηνπο απφ ηελ ζθαγή κέρξη ηελ παξαιαβή 
ηνπο ζηελ Τπεξεζία λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εκέξεο. 
 
    (δ) Να ζπληεξνχληαη κέζα ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο ζεξκνθξαζίαο 0 - 
4ν C, ν δε ζπλνιηθφο ρξφλνο ζπληήξεζεο ηνπο απφ ζθαγή κέρξη  ηελ θαηαλάισζε λα κελ 
ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εκέξεο. 
 
   (7) ε θάζε ζθάγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ πιαθίδην 
επθξηλψο ηα παξαθάησ: 
 
    (α) H πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (Καηεγνξία Α) 
 
    (β) Ζ ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο γηα θαηαλάισζε 
 
    (γ) Ο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ζθαγείνπ 
 
    (δ) Ζ εκεξνκελία ζθαγήο θαη 
 
    (ε) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
 
   (8) ια ηα ζθάγηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο 
γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. 
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   (9) Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
   (10) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά λσπφηεηαο ησλ ζθαγίσλ πνπιεξηθψλ 
είλαη ηα παξαθάησ: 
 
    (α) Σξαχκα ζθαγήο: Να θέξεη λσπέο αηκνξξαγηθέο δηεζήζεηο. Σν 
αίκα λα είλαη άνζκν, φρη πεγκέλν θαη εξπζξνχ ρξψκαηνο. 
 
    (β) Μπτθέο κάδεο: ην ζηήζνο λα είλαη ιεπθέο. Να κελ ππάξρνπλ 
αηκαηψκαηα. 
 
    (γ) Γέξκα: ηηιπλφ, ρσξίο νζκή 
 
    (δ) Οζκή θνηιηαθήο θνηιφηεηαο: Να κελ είλαη δπζάξεζηε. 
 
    (ε) Άθξα: Να είλαη πγξά θαη λα θάκπηνληαη εχθνια. 
 
   (11) Σα ζθάγηα λσπψλ θνηφπνπισλ λα είλαη ειηθίαο κέρξη ηξηψλ (3) 
κελψλ θαη λα έρνπλ βάξνο απφ 1.300  κέρξη 1.400 γξακκάξηα. 
 
   (12) Δθόζνλ παξαγγέιλνληαη κεξίδεο πνπιεξηθώλ (κπνύηηα, θηιέην 
θ.η.ι) ην βάξνο ηεο κεξίδαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 325 θαη  350 
γξακκάξησλ, εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά παξαγγείιεη ε ελδηαθεξόκελε Μνλάδα – 
ηξαηησηηθό Καηάζηεκα. 
 

 

  πληαγκαηάξρεο (ΠΒ) Νηθφιανο Γεκεηξάθνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                              Δπηηειάξρεο 
   

   

Σαγκαηάξρεο (ΔΜ) Διεπζέξηνο Εαθεηξέιιεο   

Γηεπζπληήο ΓΔΜ   

   

 
 


