
 

ΠΡΟΣ:         10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
          «Χ ΜΠ» 
  Πίνακας Αποδεκτών     4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
          Τηλ. (Εσωτ.): 5223 
ΚΟΙΝ :         Φ.600/178/5225 
          Σ. 1587 
          Σέρρες,4 Σεπ 20 
 Συν: 1 ∆ιακήρυξη 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµοί   –  Συµβάσεις   (Προµήθεια  Νωπών  Κρεάτων  και  
  Πουλερικών) 
 
ΣΧΕΤ : α. ΓΚΤΕ∆ 
  β. ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών» 
  γ. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και  
   Υπηρεσιών» 
 
 1. Αφού λάβαµε υπόψη τις διατάξεις των σχετικών, 
 

διακηρύσσουµε 
 
ανοικτό συνοπτικό διαγωνισµό, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, η οποία προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια νωπών 
κρεάτων και νωπών - κατεψυγµένων πουλερικών για τις ανάγκες της Μονάδας - 
Ανεξ. Υποµονάδων και Υπηρεσιών του 10 ΣΠ, συνολικού εκτιµώµενου 
προυπολογισµού, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00 €). 
 
 2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 
Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς.  
 
 3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία του παρόντος και µετά την παραπάνω 
ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
 
 4. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος. 
 
 5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, στις 15 Σεπτεµβρίου 2020, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στη ΛAΦ Σερρών, από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρίθµ 8/2020 ∆ιακήρυξη και 
στις λοιπές διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
 6. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνηµµένη 
διακήρυξη. 
 
 7. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται εγκαίρως, 
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δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή διευκρινίσεων 
και εξετάζονται µόνο εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο 
εντός του εναποµένοντος χρόνου.  
 
 8. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 9. Η σύµβαση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
 
 10. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό, 
χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ’ αυτού του λόγου 
στους συµµετέχοντες. 
 
 11. Με το πέρας του διαγωνισµού θα υπογραφεί σύµβαση µε τον/τους 
προµηθευτή/προµηθευτές, που θα προσφέρουν την πιο συµφέρουσα τιµή από 
οικονοµική άποψη (τη χαµηλότερη τιµή σε κάθε είδος ξεχωριστά). Οι υποψήφιοι 
προµηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές για µέρος των ζητούµενων 
προϊόντων, ενώ το 10 ΣΠ κατά την κρίση του δύναται να προβεί σε επαναληπτικό 
διαγωνισµό και σε διαπραγµάτευση µε τους υποψήφιους προµηθευτές ή και να 
κατακυρώσει το διαγωνισµό ακόµη και αν συµµετάσχει µόνο ένας (1) υποψήφιος. 
 
 12. Χειριστής θέµατος: Χειριστής θέµατος:Μ.Υ Μερεσιώτης Κων/νος, Βοηθός 
4ου ΕΓ τηλ: 23210-95223 και e-mail: 10spz@army.gr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Σχης (ΠΖ) Χρήστος Σγουροµάλλης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 

  
  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  
Βοηθός 4ου ΕΓ  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
Αποδέκτες για Πληροφορία  
Γ’ΣΣ/∆Υ∆Μ - ∆ΟΙ  
10 ΣΠ/4ο ΕΓ  
ΣΠ Σερρών  
ΛΑΦ Σερρών  
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10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ«Χ ΜΠ» 

4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2020 

Για την Προµήθεια νωπών κρεάτων και νωπών - 
κατεψυγµένων πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων – 

Ανεξάρτητων Υποµονάδων και Υπηρεσιών του 10 ΣΠ. 

Σεπτέµβριος 2020 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία 10 Σύνταγµα Πεζικού (10 ΣΠ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Βενιζέλου 
Τέρµα, ΤΚ 

Πόλη Σέρρες 

Ταχυδροµικός Κωδικός 62100 

Τηλέφωνο 23210-95223 

Φαξ 23210-22220 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 10spz@army.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Μ.Υ Μερεσιώτης Κων/νος 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

- 

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 10 Σύνταγµα Πεζικού (10 ΣΠ), ανήκει στο ΓΕΣ και 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 

1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα. 

Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: 

10 ΣΠ/4ο Επιτελικό Γραφείο, Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Βενιζέλου Τέρµα, ΤΚ: 
62100, τηλ. 23210-95223-95242 και στην ηλεκτρονική ταχυδροµική διεύθυνση (e-
mail) 10spz@army.gr. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

1.2.1 Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του 
Ν.4412/16, σε τρείς φάσεις, όπως παρακάτω: 

1η Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς. 

2η Φάση: Άνοιγµα – Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών. 

3η Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη – Κατακύρωση. 

ΑΔΑ: Ω5346-37Ψ
20PROC007267441 2020-09-04



 

Σελίδα 5 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Σερρών (ΛΑΦΣ), από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια νωπών κρεάτων και νωπών 
- κατεψυγµένων πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων και Υπηρεσιών του 10 ΣΠ. 

1.3.2 Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) και αφορούν τα εξής: 

 

Α/
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΑ ΕΙ∆ΩΝ CPV ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 
Μοσχαρίσιο 

Κρέας 
(νωπό) 

15111200-1 

Μπριζόλα Μ/Ο (έως 250 γραµ.)  

Μπριζόλα Α/Ο (Από 200 έως 250 γρ.)  

Σπαλοµπριζόλα Μ/Ο (έως 250 γραµ.)  

Μπριζόλα κόντρα (έως 250 γραµ.)  

Σπάλα Μ/Ο  

Μηρός  

Σπάλα Α/Ο  

Ελιά Α/Ο  

Ποντίκι  

Φιλέτο  

Τρανς  

Στρογγυλό  

Κιλότο  

Νουά  

2 
Χοιρινό 
Κρέας 
(νωπό) 

15113000-3 
15131400-9 

Μπριζόλα Μ/Ο (έως 280 γραµ.)  
Μπριζόλα κόντρα (έως 280 γραµ.)  
Μπούτι (µηρός) Μ/Ο  
Μπούτι (µηρός) Α/Ο  
Σπάλα (ωµοπλάτη) Μ/Ο  
Σπάλα (ωµοπλάτη) Α/Ο  
Σουβλάκι (έως 100 γραµ.) (α) 
Πανσέτα Μ/Ο (α) 
Πανσέτα Α/Ο (α) 
Ψαρονέφρι (α) 
Λαιµός  
Κότσι (α) 

3 Νωπά 
Πουλερικά 

15112000-6 
15112100-7 
15112130-6 
15131500-0 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΟΛΟΚΛΗΡΟ  

Κοτόπουλο τύπου 65% ΣΤΗΘΟΣ (α),(β) 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΜΠΟΥΤΙ (α),(β) 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΦΙΛΕΤΟ (α),(β) 

Σνίτσελ κοτόπουλο (α),(β) 
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Σουβλάκι κοτόπουλο (έως 100 γραµ.) (α) 

Σουβλάκι κοτο-µπέικον(έως 100γραµ.) (α) 

15112120-3 Γαλοπούλα (ολόκληρη)  

4 
Κατεψυγµέν

α 
Πουλερικά 

 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΣΤΗΘΟΣ (β) 
Κοτόπουλο τύπου 65% ΜΠΟΥΤΙ (β) 
Κοτοµπουκιές  
Γαλοπούλα (ολόκληρη)  

5 ∆ιάφορα 

15115100-8 
Αρνήσιο κρέας (γάλακτος - πλήρες 
σφάγιο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 
κιλά) 

 

15117000-1 
Κρέας Αιγοειδών (γάλακτος - πλήρες 
σφάγιο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 
κιλα) 

 

15131420-5 Κεφτέδες από κρέας (α) 
15131700-2 Παρασκευάσµατα από κρέας (α) 

(α) Αφορά µόνο τη ΛΑΦ Σερρών 
(β) Η µερίδα να κυµαίνεται από 280 µέχρι 340 γρ. 

1.3.4  Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 13 %. Οι 
ποσότητες των ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν από τώρα µε ακρίβεια, 
καθόσον εξαρτώνται από την επάνδρωση και τις ανάγκες των Μονάδων – 
Ανεξαρτήτων Υποµονάδων και Υπηρεσιών των φρουρών Σερρών και 
Σιδηροκάστρου. 

1.3.5 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες, µε δικαίωµα παράτασης 
µέχρι 3 µήνες µονοµερώς από την υπηρεσία και µέχρι ένα τρίµηνο ακόµη, ύστερα 
από κοινή αποδοχή αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών, µε τους ίδιους 
όρους. 

1.3.6  Επιφυλάσσεται στη Στρατιωτική Υπηρεσία το δικαίωµα, να αυξοµειώνει τις 
ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, αναλόγως των αναγκών της, χωρίς να έχει 
καµία επίδραση στην τιµή των εφοδίων και στους υπόλοιπους όρους της 
προµήθειας. 

1.3.7 Η Στρατιωτική Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωµα εισαγωγής στην ΛΑΦ 
Σερρών, νωπών κρεάτων και πουλερικών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, εφόσον 
το επιθυµούν, πέραν του µειοδότη προµηθευτή, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση 
των πελατών της. 

1.3.8 Η Μονάδες - Ανεξ. Υποµονάδες και Υπηρεσίες του 10 ΣΠ, θα 
προµηθεύονται τα είδη του διαγωνισµού, αποκλειστικά από το µειοδότη 
προµηθευτή που θα αναδειχθεί. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»,  
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»  
− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

1.5.1 Ως καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15 
Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10:00. 

1.5.2 Στο χρονικό διάστηµα µεταξύ διενέργειας του διαγωνισµού και της 
κατακυρωσής του, η επιτροπή Αξιολόγησης Βιοτεχνιών – Καταστηµάτων, θα 
διέλθει από τις εγκαταστάσεις των συµµετεχόντων και θα προβεί στην αξιολόγηση 
τους. Του παρόντος ελέγχου εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δέχτηκαν έλεγχο 
εντός δύο ετών πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και 
κρίθηκαν κατάλληλες. Η επιτροπή θα συντάξει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα, στο 
τµήµα 1 παρ. 4, του ΣΚ 422-10, για κάθε Εταιρεία:  

 α. Έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης Βιοτεχνιών - Καταστηµάτων 
τροφίµων. 

 β. Φύλλο Βαθµολογήσεως Επιθεωρήσεως Βιοτεχνιών - Καταστηµάτων 
τροφίµων. 
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1.5.3. Σε περίπτωση, που κατά την έκθεση αξιολογήσεως των Βιοτεχνιών -
Καταστηµάτων, υπάρξει απόρριψη εγκαταστάσεων συµµετέχοντα προµηθευτή, 
διότι οι συνθήκες δεν είναι παραδεκτές για την υπηρεσία, δεν αποσφραγίζεται η 
οικονοµική προσφορά του, η οποία κρίνεται, ως απορριπτέα για το σύνολο των 
κατατεθέντων δικαιολογητικών και ο υπόψη µειοδότης, αποκλείεται από τη 
συνέχεια του διαγωνισµού (Ν.4412/2016). 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

1.6.1 Η ∆ιακήρυξη (αναλυτικό τεύχος και παραρτήµατα), καταχωρήθηκε στην 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). 

1.6.2 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, στη 
διεύθυνση (URL): www.army.gr. 

1.6.3 Η Προκήρυξη γνωστοποιήθηκε στους εξής φορείς: στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στους ∆ήµους του 
Νοµού Σερρών, στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας και στο 
Επιµελητήριο Σερρών, για την ευρύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

 (α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους1.  

 (β) ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν. 

 (γ) Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                      
1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 (α) Προκήρυξη 

 (β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 

 (γ) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Η πρόσβαση στα έγγραφα της παρούσας διακήρυξη, διατίθενται στους 
ενδιαφερόµενους µέσω των ηλεκτρονικών αναρτήσεων στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ – 
ΚΗΜ∆ΗΣ).  

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

2.1.3.1 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 
µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις2: 

 (α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 
ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

 (β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

2.1.3.2 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

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

2.1.4 Γλώσσα 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.4.2 Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188)3. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 
                                                      
2 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

3 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
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συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο4.  

2.1.4.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.5  

2.1.4.5 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις6 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή 
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

2.1.5.2 Εγγύηση συµµετοχής: δεν απαιτείται7στον συνοπτικό διαγωνισµό.  

2.1.5.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια οφείλει να προσκοµίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης η οποία πρέπει να καλύπτει 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), της συνολικής αξίας της προµήθειας (χωρίς 
ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1. 

2.1.5.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών 
επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.5.5 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της 
σύµβασης. 

2.1.5.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

                                                      
4 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

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

6 Πρβλ.άρθρο 72 ν. 4412/2016  

7 Πρβλ. στην παράγραφο 1, α) του άρθρο 72 ν. 4412/2016  
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

2.2.1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

 (α) Κράτος-µέλος της Ένωσης. 

 (β) Κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 (γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 
που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως 
άνω Συµφωνίας, καθώς και  

 (δ) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.8 

2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή9 για την υποβολή προσφοράς.  

2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον.10   

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού11  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

 (α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  

 (β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

                                                      
8 Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες 
από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες 
µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης 

9 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

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

11 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

 (γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 (δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

 (ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

 (στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου12. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

                                                      
12 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε 
το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση13. 

2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 (α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 
ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 
νοµοθεσία ή/και   

 (β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι 
ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους14.  

ή/και 

 (γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 15 

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 
µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
                                                      
13 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  

14 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

15 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 
του ν. 4488/2017. 
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  

 (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/201616,  

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας17,  

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα 
ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

 (δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 (ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη 
συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

 (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

                                                      
16 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του 
οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. 
άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 
4497/2017. 

17 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο Τ.Ε.Υ.∆. καθώς 
και τα µέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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 (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

 (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει 
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων 
έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

 Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 18 

2.2.2.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται 
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 
σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 (γ)19, 2.2.2.3 και 
2.2.2.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση 20. 

2.2.2.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.8 Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

                                                      
18 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 
περ. 9 του ν. 4497/2017.  

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

20 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016. 
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2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας21  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ 
του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.22  

2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν ότι 
διαθέτουν/παρέχουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 20.000,00 ευρώ τα 3 
τελευταία έτη, δηλώνοντας σχετικά στο ΤΕΥ∆ (χωρίς επιπλέον δικαιολογητικό). 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ ή από 
φορέα διαπίστευσης, µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση και 
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, 
ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται ανάλογα µε 
το είδος και τη δυναµικότητα της επιχείρησης, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα.  

Οι µικρής δυναµικότητας επιχειρήσεις, βεβαίωση της αντίστοιχης ∆νσης της 
υπεύθυνης οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την καταλληλότητα της 
επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ότι ανήκουν στην 
κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση του συστήµατος HACCP 
(οπότε θα ισχύουν για την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού τα 
αποτελέσµατα του υγειονοµικού ελέγχου της στρατιωτικής Υπηρεσίας).  

                                                      
21 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

22 Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 
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2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν 
να συµµορφώνονται µε τις προβλεπόµενες αγορανοµικές - υγειονοµικές διατάξεις 
και τους όρους που καθορίζονται από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι 
χρησιµοποιούµενες από τον προµηθευτή εγκαταστάσεις πρέπει είναι καθαρές και 
ευκατάστατες, να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και να λειτουργούν σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία.  

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, των χώρων 
αποθήκευσης και των µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε οποιοδήποτε 
χρόνο. ∆ικαίωµα εφαρµογής των ελέγχων έχουν αρµόδια όργανα της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, όπως ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί της Μονάδας - 
Ανεξ. Υποµονάδων, τα υπεύθυνα όργανα της Μονάδας, καθώς και τριµελείς 
επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την Μονάδα ή το 10 ΣΠ.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά µε την 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε 
αυτούς23. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, 
τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους 
οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 24. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: 

 (α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και  

 (β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης,  

προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Β», το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

                                                      
23 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. ∆ύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις 
ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 
τµήµατος/ τµηµάτων της υπό ανάθεσης σύµβασης   

24 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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Το ΤΕΥ∆25 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 
συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο 
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα26 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και 
προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201627. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, 
οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.7)28. 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο 

                                                      
25 Το ΤΕΥ∆ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό 
φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

26 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 

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

28 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 
2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν29. 

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα 
τα παρακάτω δικαιολογητικά30: 

 (α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως 
του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

 (β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, 
τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, 
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

                                                      
29 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

30 Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: α. Απλά 
αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 
Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων, 
επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.). γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
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ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων31. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

 (γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό 
από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς.  

 (δ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

                                                      
31 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο 
taxisnet. 
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εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί 
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό 
ανάθεση σύµβασης.32 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3 Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.4 οι οικονοµικοί φορείς, απαιτείται να το δηλώσουν στο ΤΕΥ∆, 
χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης άλλου δικαιολογητικού.  

Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας HACCP ή 
πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 ή για τις µικρής δυναµικότητας επιχειρήσεις 
βεβαίωση της αντίστοιχης ∆νσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την 
καταλληλότητα της επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ότι 
ανήκουν στην κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση του συστήµατος 
HACCP, οπότε θα ισχύουν για την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού τα 
αποτελέσµατα του υγειονοµικού ελέγχου της στρατιωτικής Υπηρεσίας. 

Β.5 Απαιτείται η απόδειξη συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 και 
2.2.6. 

Β.6 Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα 
κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. 
σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους33 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή 
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

                                                      
32 Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην 
εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς 
βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιµελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

33 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η 
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι 
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.34 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει της χαµηλότερη τιµής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 

Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο 
του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής35. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι 15 
Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

                                                      
34 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσµευση θα µπορούσε να 
προκύπτει από ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο 

35 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε φάκελο, στον 
οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 

 (α) Η λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 (β) Η πλήρης ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής (Μονάδα/Στρατιωτική 
Υπηρεσία). 

 (γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 

 (δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 (ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Υπόδειγµα της εξωτερικής όψης του φακέλου της προσφοράς, όπως στο 
Παράρτηµα «Β» (Υποδείγµατα). 

 2.4.2.3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή (10 ΣΠ – 
Στρατόπεδο «Κλεισάρη») µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας. Όλες οι 
προσφορές υποχρεωτικά παραδίδονται στην Γραµµατεία του 10 ΣΠ, προκειµένου 
να λάβουν αριθµό πρωτοκόλλου. 

2.4.2.4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον 
πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να 
συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης 
από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά 
ή αίτηση συµµετοχής.  

2.4.2.5. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην 
κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν 
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.  

2.4.2.6. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και 
µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους (εντός του 
φακέλου «Προσφορά»), τα ακόλουθα:  

 (α) Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

 (β) Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
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Από τον προσφέροντα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα36, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή σε σφραγισµένο φάκελο και σε έντυπη µορφή. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική 
Προσφορά», περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α» και επιγραµµατικά 
είναι τα παρακάτω: 

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

(α) 1η Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986. 

(β) 2η Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986. 

(γ) Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νοµικού προσώπου (όπως Παράρτηµα «Α») 

(δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου 

(ε) Γενικό Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ΓΕΜΗ) 

(στ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 
αντιπρόσωπο τους. 

Υποδείγµατα των Υπεύθυνων δηλώσεων, όπως στο Παράρτηµα «Β». 

2.4.3.2 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

(α) Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)  του Άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν.4412/2016. 

(β) Άδειες λειτουργίας της επιχείρησης. 

(γ) Κωδικό αριθµό έγκρισης άδειας λειτουργίας εγκατάστασης του ΕΦΕΤ. 

(δ) 3η Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986. 

(ε) 4η Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Υποδείγµατα των Υπεύθυνων δηλώσεων, όπως στο Παράρτηµα «Β». 

                                                      
36 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 
56902/215/2017  
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2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα 
διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης. 

Ο προσφέρων υποβάλλει οικονοµική προσφορά, υπογεγραµµένη και 
συµπληρωµένη, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Β». 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών37   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς 
για διάστηµα 3 µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών38 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 (α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 
περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,39  

 (β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

 (γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 

                                                      
37 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

38 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

39 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

 (δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

 (ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως µέλη ενώσεων.  

 ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

 η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

 θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

2.5 Λοιποί όροι  

2.5.1 Η παρούσα δηµοσίευση, και οι συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση 
αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, 
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δηµοσίευσης και των συµβάσεων, ο 
προµηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών 
∆ικαστηρίων. 

2.5.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

2.5.3 Αποκλείεται ο προµηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του, ολικά ή µερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. 

2.5.4 Οι συµβάσεις υπερισχύουν κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζονται 
(διακηρύξεις, όροι συµφωνιών, προσφορές κλπ) εκτός προφανώς όταν υπάρχουν 
σφάλµατα ή παραδροµές. 

2.5.5 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση, για τυχόν µέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών, κλπ και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
στην ποιότητα, στην τιµή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών. 

2.5.6 Κανένας υποψήφιος προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

2.5.7 Κατά τα λοιπά και σε περίπτωση πρόδηλων τυπικών σφαλµάτων της 
παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµόσιων 
προµηθειών. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών40 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

α. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» την 15 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) στην ΛΑΦ Σερρών. 

β. Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», θα 
πραγµατοποιηθεί στην ίδια δηµόσια συνεδρίαση, ήτοι την 15 Σεπτεµβρίου 2020, 
ηµέρα Τρίτη, µετά την αποσφράγιση και των έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, εκτός αν προκύψουν λόγοι που 
επιβάλλουν τον ορισµό 2ης δηµόσιας συνεδρίασης από την αρµόδια επιτροπή. 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 

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

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να 
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω της αρµόδιας Επιτροπής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 (α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη του οργάνου. 

 (β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην 
αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

                                                      
40 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 
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προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. 

 γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών, 
εκτός αν έχει οριστεί άλλη ηµεροµηνία αποσφράγισης, η οποία θα έχει 
κοινοποιηθεί στους οικονοµικούς φορείς µε ειδική πρόσκληση. 

 δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές (ήτοι ασυνήθιστα υψηλό 
ποσοστό έκπτωσης), σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές41. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων42 («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου43 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο µειοδότης στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, υποβάλλει στο 10 ΣΠ σε φάκελο 
µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά44, που 
απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία, για την µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού, που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 της παρούσας και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 

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

42 ήτοι για όλες τις συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας έως 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το 
παρόν. Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 
4497/2017. 

43 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 

44  Σύµφωνα µε τα Άρθρα 80 του Ν.4412/2016 
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προσκοµίζονται από τον προσφέροντα σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) και φαίνονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.8.2 (Αποδεικτικά Μέσα). 

Στο παραπάνω διάστηµα των δέκα ηµερών, προγραµµατίζεται από το 10 ΣΠ ο 
έλεγχος των εγκαταστάσεων του προσωρινού αναδόχου από την επιτροπή 
υγειονοµικής επιθεώρησης της Υπηρεσίας µας (επιτροπή προελέγχου 
βιοµηχανιών - βιοτεχνιών). Η υπόψη επιτροπή αφού ελέγξει τις εγκαταστάσεις, 
συντάσσει έκθεση σύµφωνα µε τον Στρατιωτικό Κανονισµό 422-10, την οποία 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση που η επιχείρηση κριθεί 
ακατάλληλη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας. 

3.2.2 ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) και είναι τα παρακάτω: 

(α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου 

(ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2.1). 

(β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής 

(ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης). 

(γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας 

(εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής δεν έχουν φορολογικές 
εκκρεµότητες). 

(δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

(εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης). 

(ε) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας HACCP ή πιστοποιητικό ΕΝ ISO 
22000:2005 ή για τις µικρής δυναµικότητας επιχειρήσεις βεβαίωση της αντίστοιχης 
∆νσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την καταλληλότητα της 
επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ότι ανήκουν στην 
κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση του συστήµατος HACCP. 

3.2.3 Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει 
ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ηµέρες.  

3.2.4 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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3.2.5 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

(α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

(β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

(γ) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 
2.2.2 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.3 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας. 

3.2.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση 
ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 
2.2.3 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

3.2.7 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

3.2.8 Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η εν λόγω 
απόφαση αναφέρει και την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

 (α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 
ενστάσεων.  

 (β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
2.2.8.2 ή της άσκησης ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση45. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 

                                                      
45 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 26 του 
ν. 4497/2017. 
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(20) ηµέρες46 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

3.5 Ενστάσεις κατά την διαδικασία σύναψης συµβάσεων - Παράβολο47 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, που αφορά την 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, η προθεσµία άσκησής της είναι 5 ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα ή για όταν στρέφεται κατά της διακήρυξης, µέχρι 5 ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει48, 
εντός προθεσµίας 10 ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψή της. 

Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, το οποίο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

                                                      
46 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 27 του 
ν. 4497/2017. 

47  Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, για σύναψη σύµβασης αξίας ίσης ή κατώτερης 
των 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). 

48  Σύµφωνα µε το άρθρο 221 του ν. 4412/2016. 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα «E» της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
εκπλήρωση κάθε συµβατικής υποχρέωσης του προµηθευτή. 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε 
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υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες 
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας49. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται 
σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και µε τα 
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα 
(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται 
να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/1650. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης51  

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 (α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης  

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

50 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασµό µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 
221, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

51 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
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 (β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

 (γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης 
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6.2 Η αναθέτουσα αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, καταγγέλλει υποχρεωτικά µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 
άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α' 115). 

4.6.3 Είναι δυνατή η µονοµερής λύση της σύµβασης σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάµενης κατάστασης µη 
δυνάµενης να προβλεφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και µε την προϋπόθεση ότι 
ο προµηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παύσης. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

5.1.1 Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής θα εκδίδει δελτίο αποστολής 
(διπλότυπο), θεωρηµένο από την εφορία, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα 
του προϊόντος και η επωνυµία (είδος) του προϊόντος. 

5.1.2 Η πληρωµή του προµηθευτή από το ΣΠ Σερρών, θα γίνεται το αργότερο 
µέσα σε 90 ηµέρες από την έκδοση των τιµολογίων, όπου θα προσέρχεται ύστερα 
από τηλεφωνική ειδοποίησή του, προσκοµίζοντας τα στελέχη των δελτίων 
αποστολής για αντιπαραβολή και έλεγχο µε τα αντίστοιχα δελτία που θα παραδίδει 
η Μονάδα.  

5.1.3 Παραστατικά πληρωµής, θα αποτελούν τα εκδιδόµενα τιµολόγια του 
προµηθευτή προς το ΣΠ Σερρών, µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 (α) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του αρµόδιου ∆ηµοσίου 
Ταµείου, δηλαδή βεβαίωση του Ταµείου αυτού ότι δεν εκκρεµεί καµία οφειλή σε 
βάρος του προµηθευτή, στην περίπτωση που το καταλογιστέο ποσό που θα 
πληρωθεί υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €). 

 (β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµοδίου φορέα, στην 
περίπτωση που το ποσό που θα πληρωθεί υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) €. 

5.1.4 Τα κενά είδη συσκευασίας, δε θα χρεώνονται, αλλά θα επιστρέφονται στον 
προµηθευτή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

5.1.5 ∆ικαιολογητικά πληρωµής θα αποτελούν το εκδιδόµενο τιµολόγιο του 
προµηθευτή που θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες ποσότητες 
στην Μονάδα– Ανεξ. Υποµονάδα (σύµφωνα µε τα εκδιδόµενα δελτία αποστολής) 
και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. 

5.1.6 Με την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει στο ΣΠ Σερρών, 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ηµέρες 
πριν τη λήξη ισχύος τους. 

5.1.7 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

5.1.8 Ακόµη, θα γίνεται παρακράτηση 4% υπέρ φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

5.1.9 Η πληρωµή διέπεται από τα καθοριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ 
5.6.2003) “Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2003/35/της 
29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές”. 

5.1.10 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-
6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται 
έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που 
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ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις 
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) 
προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 

5.2 Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου 

5.2.1 Ο ανάδοχος προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος52 από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο 
ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

5.2.2 ∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

 (α) το υλικό δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύµβαση. 

 (β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

5.2.2 Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

5.3 Κυρώσεις σε Βάρος του προµηθευτή – Ποινικές Ρήτρες 

5.3.1 Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή οποιουδήποτε από 
τους όρους της σύµβασης η αναθέτουσα αρχή επιβάλλει κατά την κρίση της, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 

 (α) Έγγραφη σύσταση. 

 (β) Πρώτη φορά, πρόστιµο µέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30ηµέρου από την επιβολή του και 
αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού.  

 (γ) ∆εύτερη φορά, πρόστιµο µέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30ηµέρου από την 
επιβολή του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 

5.3.2 Για τις επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν, κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν.4412/2016: 

 (α) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως προηγούµενου 
προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 (β) Κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου.  

5.3.3 Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης, 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 

 (α) Επαναλαµβανόµενης άρνησης εκτέλεσης προµήθειας χωρίς 
προηγούµενη έγκριση. 

                                                      
52 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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 (β) Άρνησης αντικατάστασης προς προµήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 

 (γ) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο 
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και παράδοση των 
προς προµήθεια ειδών. 

 (δ) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία 
καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προµήθειας. 

 (ε) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που 
θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 

(στ) Παράβασης των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων, του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και των ειδικώς οριζοµένων στις γενικές και τεχνικές 
προδιαγραφές των νωπών κρεάτων και νωπών κατεψυγµένων πουλερικών, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Γ». 

5.3.4 Η είσπραξη του προστίµου θα πραγµατοποιείται µε την παρακάτω σειρά:  

 (α) Απευθείας πληρωµή από τον προµηθευτή στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού 
του Κεντρικού Ταµείου Στρατού Θεσσαλονίκης (ΚΤΣΘ).  

 (β) Είσπραξη από τα δικαιώµατα έναντι της Υπηρεσίας (αξία 
εµπορευµάτων – παρακράτηση του αντιτίµου των τιµολογίων). 

 (γ) Παρακράτηση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης. 

5.3.5 Οι παραπάνω κυρώσεις, είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
αναθέτουσας αρχής, για κάθε θετική ζηµία της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από 
την άρνηση του αναδόχου να πραγµατοποιήσει έγκαιρα τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

5.3.6 Με την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου από την σύµβαση, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί στα κάτωθι: 

 (α) ∆ιακοπή της προµήθειας της Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδων και 
Υπηρεσιών της, για όσα είδη είχε µειοδοτήσει και λύση της σύµβασης. 

 (β) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της συµβάσεως, 
υπέρ του ΜΤΣ.  

 (γ) Προµήθεια των ειδών από τον επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στο 
διαγωνισµό ή από άλλον προµηθευτή, είτε µε τη διενέργεια νέου διαγωνισµού είτε 
χωρίς διαγωνισµό κατά την κρίση της. Η επιπλέον διαφορά τιµής βαρύνει τον 
έκπτωτο προµηθευτή για το διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία 
κήρυξης του ως έκπτωτου, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. Η 
είσπραξη της παραπάνω διαφορά γίνεται είτε από όσα τυχόν χρήµατα δικαιούται 
προς είσπραξη, είτε από την ιδιαιτέρα περιουσία του κατά τις διατάξεις περί 
δηµοσίων εσόδων. 
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5.3.7  Σε περίπτωση που το είδος, κατόπιν διενέργειας εργαστηριακών 
εξετάσεων, βρεθεί «µη κανονικό» ή το προϊόν χαρακτηρισθεί «Ακατάλληλο για 
την Στρατιωτική Υπηρεσία» ή «Ακατάλληλο για βρώση» ή «Επιβλαβές» ή 
«Επικίνδυνο για τον άνθρωπο», εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος 
άρθρου µέχρι και διακοπής της σύµβασης (προσωρινής ή οριστικής). 

5.4  Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

5.4.1   ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη µέσα στον 
συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή. Σαν 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

  α. Γενική ή µερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του εργοστασίου ή του καταστήµατος του προµηθευτή. 

  β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή κατάστηµα του προµηθευτή. 

  γ. Πληµµύρα 

  δ. Σεισµός 

  ε. Πόλεµος 

  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή αποδειγµένη βλάβη των 
µηχανηµάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 

  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς δικτύου). 

  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

5.4.2 Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 2 ηµερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην 
περίπτωση που διαρκούν, ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει µέσα στην ίδια 
προθεσµία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρµόδια κρατική 
αρχή. 

5.5 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων53  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα 
εκπτώτου), 5.3 (Κυρώσεις σε Βάρος του προµηθευτή – Ποινικές Ρήτρες), 5.6 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.7 (Απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/201654  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

                                                      
53 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 

54 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 
4497/2017 
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5.6  Χρόνος παράδοσης υλικών – Τόπος και τρόπος παράδοσης 

5.6.1 Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στις έδρες των Μονάδων - Ανεξ. 
Υποµονάδων – Υπηρεσιών του 10 ΣΠ, στα Στρατόπεδα «Κλεισάρη» (Σέρρες), 
Στρατόπεδο «Σιάµη – Κυριακίδη» (Σιδηρόκαστρο) και στην ΛΑΦ Σερρών, 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα ή και τακτικότερα, ανάλογα µε τις ανάγκες 
τους, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργίας, τις ηµέρες που απαιτείται από την 
Υπηρεσία, σε χωριστή συσκευασία κατά Μονάδα πάντοτε εντός του ωραρίου 
εργασίας της Μονάδας (07:00 µέχρι 14:30). 

5.6.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης των προϊόντων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η τήρηση της αλυσίδας ψύξης των 
προϊόντων στις αναγκαίες θερµοκρασίες (απλής ψύξης/ ελαφριάς, µέτριας και 
βαθιάς κατάψυξης) από την εγκατάσταση του προµηθευτή έως τις έδρες της 
Μονάδας   - Ανεξ. Υποµονάδων. Για την επίτευξη της απαραίτητης αλυσίδας 
ψύξης των προιόντων θα πρέπει να γίνεται η χρήση συγκεκριµένων οχηµάτων (µε 
σύστηµα αυτοδυνάµου ψύξεως, κατάλληλη αδειοδότηση από τις τοπικές δηµόσιες 
κτηνιατρικές αρχές), οποίο θα είναι εφοδιασµένα µε συσκευές παρακολούθησης 
και καταγραφής των θερµοκρασιών. Επιπλέον επισηµαίνετε η µεταφορά των 
προϊόντων εντός καθαρών συσκευασιών. 

5.6.3. Τα οχήµατα µεταφοράς αφού επιθεωρηθούν από τα υγειονοµικά όργανα της 
στρατιωτικής υπηρεσίας, θα µεταφέρουν τα προϊόντα από τις έδρες των 
επιχειρήσεων έως τους χώρους της Μονάδας  , όπου και θα αποδίδουν στο 
προσωπικό αναλυτικό καταγραφικό δελτίο των θερµοκρασιών που επικρατούσαν 
στον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς 
τους. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής επιθυµεί την εφαρµογή 
διαφορετικής µεθόδου µεταφοράς, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την 
ασφάλεια και επάρκεια της, η οποία θα αξιολογηθεί από τα υγειονοµικά όργανα 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας προκειµένου να εγκριθεί 

5.6.4 Η παραλαβή θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή) κάθε Μονάδας, 
παρουσία του προµηθευτή ή νόµιµου εκπρόσωπου. Είναι δυνατό να ζητηθεί από 
το 10 ΣΠ να παρευρίσκονται αρµόδια όργανα της (Στρατιωτικός Κτηνίατρος) κατά 
τον τεµαχισµό των προς παράδοση κρεάτων στην έδρα του προµηθευτή τα οποία 
αφού ελέγξουν την διαδικασία θα σφραγίζουν τις συσκευασίες που προορίζονται 
για κάθε Μονάδα. 

5.6.5. Σε κάθε παράδοση νωπού κρέατος, ο προµηθευτής εκδίδει διπλότυπο 
∆ελτίο Αποστολής, στο όνοµα του ΣΠ Σερρών αναγράφοντας εντός παρενθέσεως 
τη Μονάδα παραλαβής, θεωρηµένο από την οικεία ∆ΟΥ (1 στέλεχος, και 1 
αντίτυπο που θα δίδεται στη Μονάδα), στο οποίο θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια 
το συγκεκριµένο τεµάχιο του κρέατος που παρέλαβε η Μονάδα – Ανεξ. 
Υποµονάδα. Τα εκδιδόµενα δελτία θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο 
παραλαβής της Μονάδας – Ανεξ. Υποµονάδας (υπογραφή, ονοµατεπώνυµο). 

5.6.6.Η κοπή του κρέατος και του κιµά θα γίνεται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις 
του προµηθευτή, µε µέσα και προσωπικό του.   

5.6.7 Όλες οι ποσότητες θα ζυγίζονται κατά την παράδοσή τους, παρουσία του 
προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του και του εκπροσώπου της Μονάδας - Ανεξ. 
Υποµονάδας - Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό ο προµηθευτής υποχρεούται να 
τοποθετήσει στο χώρο παραλαβής, δική του ζυγαριά που θα έχει ελεγχθεί για την 
ακρίβειά της από την αρµόδια αγορανοµική αρχή.  
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5.6.8 Κατά την παράδοση των προϊόντων, θα εκτελείται έλεγχος, ως προς την 
ποιότητα των παραλαµβανοµένων ειδών και την εφαρµογή των όρων της 
σύµβασης, από τα αρµόδια όργανα (επιτροπές). Σε περίπτωση που ποσότητα 
προϊόντων, κατά τον έλεγχο θεωρηθεί µη αποδεκτή για την στρατιωτική υπηρεσία, 
δεν θα παραλαµβάνεται και θα αντικαθίσταται αµέσως από τον προµηθευτή. 

5.6.9 Σε περίπτωση που ποσότητα εφοδίων κατά τον ποιοτικό 
(µακροσκοπικό) έλεγχο θεωρηθεί µη αποδεκτή για την υπηρεσία, θα 
αντικαθίσταται αµέσως από τον προµηθευτή χωρίς καµιά επιβάρυνση της 
υπηρεσίας. Επιπλέον το 10 ΣΠ διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει και τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

5.6.10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιλογής των ειδών που θα 
προµηθεύεται και καθορισµού των παραγγελλοµένων ποσοτήτων και σε καµία 
περίπτωση ο προµηθευτής δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για την 
υποχρεωτική διάθεση συγκεκριµένων ειδών του.  

5.6.11. Η Υπηρεσία, µέσω της επιτροπής παραλαβής των προϊόντων, διατηρεί το 
αποκλειστικό δικαίωµα να επιλέγει την ποιότητα των εφοδίων που αγοράζει, προς 
το συµφέρον του στρατιωτικού προσωπικού της και ουδεµία απαίτηση - πίεση του 
προµηθευτή, για παραλαβή προϊόντων που δεν κρίνονται κατάλληλα για την 
Υπηρεσία, θα γίνεται αποδεκτή.  

5.6.12 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (µε υπαιτιότητά 
του) µέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα 
ποσότητα, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να προµηθεύεται τα αναγκαιούντα 
είδη από το ελεύθερο εµπόριο, η δε διαφορά τιµής που θα προκύπτει θα βαρύνει 
τον προµηθευτή και το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατείται από µελλοντικές 
πληρωµές του, από το ΣΠ Σερρών. Στην προκειµένη περίπτωση το η αναθέτουσα 
αρχή διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει επιπλέον και τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

5.6.13 Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωµα επιλογής των ειδών που θα 
προµηθεύονται και του καθορισµού των παραγγελλοµένων ποσοτήτων και ο 
προµηθευτής δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις επ’ αυτού. Σε περίπτωση µη 
διαθεσιµότητας είδους λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών ο προµηθευτής 
υποχρεούται να ενηµερώσει έγκαιρα την Μονάδα για την τροποποίηση της 
παραγγελίας γνωρίζοντας της τους λόγους της αδυναµίας αυτής. Σε κάθε 
περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου και επιβεβαίωσης 
των ισχυρισµών του προµηθευτή. 

5.7  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να ικανοποιούν 
αθροιστικά τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Γ», τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) και της εκάστοτε ειδικής νοµοθεσίας. Είδη που δεν 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα παραλαµβάνονται. Σε αυτή την 
περίπτωση θα αποσύρονται αµέσως και θα αναπληρώνονται από τον προµηθευτή 
τους µε άλλα κατάλληλα, χωρίς καµιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η 
αναθέτουσα αρχή θα διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει και τις προβλεπόµενες από 
τη σύµβαση ή/και τη νοµοθεσία κυρώσεις.  

5.8 Εργαστηριακές εξετάσεις - ∆ειγµατοληψία 

5.8.1 Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική ή µε εργαστηριακή εξέταση 
του κρέατος ή µε πρακτική δοκιµή.  
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5.8.2 Τυχόν δειγµατοληψία γίνεται παρουσία του προµηθευτή, η δε αξία των 
δειγµάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν55.  

5.8.3 Εφόσον ο προµηθευτής δεν προσέλθει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος λόγω κωλύµατος ή αρνήσεως, θα διενεργείται δειγµατοληψία 
απουσία του από την επιτροπή παραλαβής, παρουσία (κατά την κρίση της) 
υγειονοµικού προσωπικού και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα 
υπογράφεται από την επιτροπή, τον ∆κτή ή Υδκτή της Μονάδας και τον κτηνίατρο 
ή τον ιατρό που εκτελεί τη δειγµατοληψία. 

5.8.4 Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 

5.8.5 Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα (βάρος, 
περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρµόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 

5.8.6 Τα αποτελέσµατα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων, τίθενται 
υπόψη της αναθέτουσας αρχής, για λήψη αποφάσεων και επιβολή ή µη 
κυρώσεων, προστίµων, εκπτώσεων κτλ.  

5.8.7 Η αναθέτουσα αρχή, µε τα όργανά της, θα ελέγχει τακτικά την ποιότητα των 
κρεάτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα 
µεταφορικά µέσα του προµηθευτή για την τήρηση των προβλεποµένων όρων 
υγιεινής. 

5.8.8  Είδη ελέγχων: 

α. Μακροσκοπικός - Οργανοληπτικός έλεγχος 

 Οι διαπιστούµενες µακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωµα της 
απόρριψης και µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά 
παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται, προϊόν υπό σύνθλιψη 
ή σήψη, ανώµαλες οσµές ή γεύσεις, απουσία επισηµάνσεων ή στοιχείων του 
προµηθευτή, εκτροπές τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας κλπ. 

β. Εργαστηριακός έλεγχος 

 ∆ιενεργείται µε σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της τήρησης 
των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα τα οποία, µακροσκοπικά 
τουλάχιστον, εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια 
εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους στα αρµόδια 
στρατιωτικά εργαστήρια. 

5.8.9. Είδη εργαστηριακών εξετάσεων 

α. Μικροβιολογικές 

 Στοχεύουν στη διαπίστωση της µικροβιολογικής εικόνας του προϊόντος, η 
οποία δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από εκείνη που προβλέπεται. 

 β. Χηµικές 

  Αποσκοπούν στη διαπίστωση της ποιοτικής κατάστασης του προϊόντος 
(σταθµική ανάλυση, ακαταλληλότητα υλικών συσκευασίας, διαπίστωση της 

                                                      
55  Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ 1401 Β’/6 Αυγ 07) 
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κανονικότητας των σταθερών και ορίων των προϊόντων). 

5.8.10. Για τον έλεγχο της ποιότητας λαµβάνονται τα παρακάτω δείγµατα:  

α. Για µικροβιολογικές εξετάσεις: πέντε (5) τεµάχια κατ’ ελάχιστο.  

β. Για χηµικές εξετάσεις: πέντε (5) τεµάχια κατ’ ελάχιστο. 

5.8.11. Το κόστος των λαµβανόµενων δειγµάτων βαρύνουν τον προµηθευτή. 

5.8.12. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων παρέχουν 
πληροφορίες για την ποιότητα και την κανονικότητα ή µη των προϊόντων. 
Υπεύθυνος για την ενηµέρωση και τον έλεγχο του προµηθευτή είναι το 10 ΣΠ/4ο 
ΕΓ. 

5.8.13. Ως µικροβιολογικά, χηµικά, κριτήρια λαµβάνονται αυτά που έχουν 
εγκριθεί κάθε φορά από τα αρµόδια υπουργεία, τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τα 
προβλεπόµενα από τον ΚΤΠ. 

5.8.14. Το προσωπικό των εργαστηρίων και το εργαστήριο του προµηθευτή 
πρέπει να διέπεται από τις καθορισµένες κατά περίπτωση διατάξεις. 

5.8.15. Κατ' έφεση εργαστηριακές εξετάσεις: 

α. Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας που 
συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει εγγράφως αν επιθυµεί η κατ' 
έφεση εξέταση του δευτέρου δείγµατος να γίνει παρουσία νόµιµου επιστηµονικού 
εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται συγχρόνως το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση χωρίς την 
παρουσία ιδιώτη χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση 
που δεν έγινε στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο κύριος του 
είδους, από τον οποίο ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του 
δικαιώµατος άσκησης έφεσης. 

β. Σε περίπτωση που δείγµα χαρακτηριστεί µη ασφαλές και επικίνδυνο για 
ανθρώπινη κατανάλωση, τότε το 10 ΣΠ, εκτός από τις προβλεπόµενες από τη 
σύµβαση κυρώσεις, θα αποστέλλει και σχετικό έγγραφο προς τις αρµόδιες 
υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για ενηµέρωση. 

5.8.16. Σε περίπτωση που ποσότητα κρέατος κατά τον ποιοτικό έλεγχο βρεθεί 
ακατάλληλη, θα αντικαθίσταται αµέσως από τον προµηθευτή χωρίς καµιά 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

5.9   Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

5.9.1. Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να αποµονώνεται καλά από τον 
εξωτερικό χώρο (να κλείνουν καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, να µην υπάρχουν 
σπασµένα τζάµια κλπ). ∆εν πρέπει να υπάρχουν πηγές µόλυνσης στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων (ακάλυπτα σκουπίδια, λιµνάζοντα νερά, 
καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις κλπ). Η εφαρµογή 
του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (ΗΑCCP), 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, 
στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα µε τη δυναµικότητα της είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  

5.9.2. Τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, υλικά, σκεύη, έπιπλα, φοριαµοί 
κλπ, πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα, καθαρά, σε καλή κατάσταση και να 
συντηρούνται - καθαρίζονται - απολυµαίνονται όπως προβλέπεται. Τα 
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µηχανήµατα πρέπει να έχουν όργανα ελέγχου της καλής λειτουργίας τους. 

5.9.3. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδοµή για το πλύσιµο 
και το στέγνωµα των σκευών. 

5.9.4. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής πρέπει να 
λειτουργούν άριστα.  

5.9.5. Να υπάρχει επαρκής αερισµός των εγκαταστάσεων, στα δε παράθυρα, 
στις πόρτες και στους φοριαµούς να υπάρχει δικτυωτό (σήτα), σε καλή κατάσταση, 
που να προφυλάσσει τα προϊόντα από τα έντοµα. 

5.9.6. Να µην υπάρχουν στο εργαστήριο αποθηκευµένες επικίνδυνες ή 
δύσοσµες ουσίες. 

5.9.7. Να υπάρχουν αυστηρά µέτρα καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών. 

5.9.8. Να γίνεται συχνός καθαρισµός - απολύµανση δαπέδων, τοίχων κλπ. 

5.9.9  Οι εργαζόµενοι στο εργαστήριο πρέπει να φέρουν λευκές µπλούζες, 
κάλυµµα κεφαλής και να είναι πάντα καθαροί και απόλυτα υγιείς, να έχουν 
βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα και να υποβάλλονται στις προβλεπόµενες 
υγειονοµικές εξετάσεις. 

5.9.10. Γενικά τα εργαστήρια - βιοτεχνίες πρέπει να είναι καθαρά και 
ευκατάστατα και να λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

5.9.11. Η ποιότητα του κρέατος θα ελέγχεται από τον στρατιωτικό κτηνίατρο ή 
από άλλα αρµόδια όργανα που θα ορίζονται από το 10 ΣΠ. Ο έλεγχος θα γίνεται 
σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο. 

5.9.12. Το 10 ΣΠ µε τα όργανά της, µπορεί να ελέγχει και τις εγκαταστάσεις, 
τους χώρους αποθήκευσης και τα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή για την 
τήρηση των προβλεποµένων όρων υγιεινής σε οποιοδήποτε χρόνο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ζυγαριά στην οποία ζυγίζεται το 
κρέας, πρέπει να έχει ελεγχθεί από την αρµόδια υπηρεσία εντός του τελευταίου 
εξαµήνου. 

5.10 Αναπροσαρµογή τιµής56  

Η διάρκεια της σύµβασης, η οποία θα υπογραφεί µε το µειοδότη που θα 
ανακηρυχθεί, θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης µέχρι 3 µήνες 
µονοµερώς από την υπηρεσία και µέχρι ένα τρίµηνο ακόµη, ύστερα από κοινή 
αποδοχή αµφοτέρων των συµβαλλόµενων µερών, µε τους ίδιους όρους και 
ισχύουσες τιµές, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρµογή. 

5.11 Λοιποί ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

5.11.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω : 

(α) Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της 
Μονάδας – Ανεξάρτητων Υποµονάδων και υπηρεσιών ποσότητες, στα είδη που 
θα του ζητούνται. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται 
οι ποινικές ρήτρες. 

                                                      
56 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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(β) Να δέχεται τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλµένων 
κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και της 
προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και χορήγησης των 
ειδών. 

(γ) Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της στρατιωτικής υπηρεσίας. 

(δ) Να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
χρονικούς περιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραµονή και 
έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκοµίσει σε κάθε 
στρατόπεδο, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, 
για τη µεταφορά των προϊόντων, προκειµένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία 
εισόδου, τα οποία µε τη λήξη της σύµβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 

5.11.2 Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή. 

5.11.3 Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την 
είσοδό του και παραµονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για 
το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενηµέρωση του προσωπικό του για την 
εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του 
ότι δεν θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 

5.11.4 Η επιλογή είδους ή ειδών προς προµήθεια, εναπόκειται στην κρίση των 
∆ιοικητών της Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδων. 

5.11.5 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης, διακοπής (πρόσκαιρης ή 
οριστικής) της σύµβασης οποτεδήποτε, µετά από 5ήµερη προειδοποίηση του 
προµηθευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα ή για τους παρακάτω λόγους : 

(α) Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προµηθευτή. 

(β) Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων, για οφειλές του 
προµηθευτή στο ∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή και ιδιώτες. Τούτο 
αποτελεί λόγο καταγγελίας και λύσης της σύµβασης λόγω πληµµελούς εκτέλεσης 
της σύµβασης. 

(γ) Όταν η Υπηρεσία δεν επιθυµεί τη συνέχιση της προµήθειας του είδους. 

(δ) Εάν διαπιστωθεί ότι ο προµηθευτής προσφέρει στην Υπηρεσία ακατάλληλα, 
για κατανάλωση, προϊόντα ή δεν πληρεί τους όρους της σύµβασης. 

5.11.6 Η υπογραφείσα σύµβαση δύναται να λυθεί µονοµερώς από το 10 ΣΠ σε 
περίπτωση διάλυσης του ΣΠ Σερρών. 

5.11.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων 
συµβάσεων. 

 Σχης (ΠΖ) Χρήστος Σγουροµάλλης 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ∆ικαιολογητικά Προσφοράς Οικονοµικών φορέων 

Το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων, αναφορικά µε την 
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του 
Ν. 4250/2014. 

Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής, λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει 
να υποβάλουν στο φάκελο «Προσφορά» εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται για κάθε περίπτωση 
παρακάτω: 

Α.1 ∆ικαιολογητικά «Συµµετοχής» 

Α.1.1 1η Υπεύθυνη ∆ήλωση 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75), µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας πληροί, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. ∆εν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

 α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 
της απόφασης– πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42). 

 β. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22 Ιουλ 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

 γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.2803/2000 (Α΄ 48). 

 δ. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα Άρθρα 1 και 3 της απόφασης – 
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουν 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 
αυτής. 

 ε. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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22.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν.3691/2008 (Α’ 166). 

 στ. Παιδική Εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (Α’ 215).  

2. ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία. Εάν ο οικονοµικός 
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

3. Τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016. Στην 
ίδια δήλωση θα αναγράφεται ευκρινώς αποδοχή του φορέα σύµφωνα µε την οποία 
η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

5. ∆εν σύναψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση των διαδικασιών σύναψης σύµβασης/διαγωνισµού. 

6. ∆εν υπάγεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του 
Άρθρου 24 του Ν.4412/2016. 

7. ∆εν έχει εµπλακεί σε κατάσταση στρέβλωσης του διαγωνισµού από την 
πρότερη συµµετοχή του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 48 του Ν.4412/2016. 

8. ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 

9. ∆εν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις 
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πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. 

10. ∆εν έχει ούτε πρόκειται να επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης απόφασης της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

11. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Α.1.2 2η Υπεύθυνη ∆ήλωση 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρηµένη για 
το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν: 

1. Τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 

3. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

4. ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

5. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε 
συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων 
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

6. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι 
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 

7. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (10 ΣΠ), ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης 
του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της. 

8. ∆εν θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους στην 
εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατικούς για τους οποίους 
δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του 
Ν∆ 1400/73. 

9. Είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α ή να συµµορφώνονται µε οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό και µε τους όρους της συγκεκριµένης 
σύµβασης. 

10. Έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει σύστηµα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων 
σηµείων ελέγχου (HACCP), σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 852/2004 
ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα µε 
το είδος και τη δυναµικότητα της επιχείρησης. Ή σε περίπτωση µικρής 
δυναµικότητας επιχειρήσεις, ότι βεβαιώνεται από την αντίστοιχη ∆νσης της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, υπεύθυνης για την καταλληλότητα της 
επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ότι ανήκουν στην 
κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση του συστήµατος HACCP 
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(οπότε θα ισχύουν για την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού τα 
αποτελέσµατα του υγειονοµικού ελέγχου της στρατιωτικής Υπηρεσίας). 

11. Αποδέχεται έλεγχο διενεργούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή ή, εξ’ ονόµατός 
της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας, µε την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισµού αυτού. Ο 
έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό του και τις τεχνικές ικανότητες του 
οικονοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέτρα που λαµβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας. 

Α.1.3 Παραστατικό εκπροσώπησης 

Αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους. 

Α.1.4 Αποδεικτικά Έγγραφα Νοµιµοποίησης 

Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νοµικού προσώπου, αποτελούν: 

1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή 
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

 α. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 

 β. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας. 

 γ. Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια 
Αρχή. 

 δ. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής 
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο 
νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 ε. Πρακτικό απόφασης ∆Σ περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή 
ΕΕ): 

 α. Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

 β. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια Αρχή. 

3. Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 

 α. Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους., τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και 
από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς, τα 
οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

 β. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία 
προκύπτει ότι:  
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  (1) ∆εν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 

  (2) Ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο, που πρέπει 
να συνοδεύεται  από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

4. Συνεταιρισµοί 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τον Πρόεδρο του ∆.Σ και 
υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. 

5. Ενώσεις / Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε µέλος, που 
συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  

 β. ∆ήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, υπογεγραµµένης 
υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο εργασιών του 
καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών ορισµένα 
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε ένορκη βεβαίωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου παρόχου 
υπηρεσιών ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη 
δήλωση, µεταφρασµένη στα ελληνικά, του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 
τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών: 

 Ι. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
του εν λόγω διαγωνισµού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης. 

 ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, 
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 

 ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
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αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Κεντρικής Αρχής Προµηθειών, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

3η: Οι ΑΕ που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε Ένωση 
προσώπων ή Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα, απαιτείται να 
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει σύµφωνα και µε τις διατάξεις του 
Ν.4250/14, στην οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα: 

 Ι. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών 
του µέχρι φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο  της 
χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο  κρατών – µελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες για τις οποίες ισχύει 
η υποχρέωση αυτή, καθώς ότι στην σχετική διαδικασία δεν συµµετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στη διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005. 

  ΙΙ. Θα προσκοµίσουν, σε περίπτωση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 
σε αυτούς, τα σχετικά δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των νοµικών προσώπων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/05. 

4η: Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση. 

5η: ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται ψηφιακά από αυτούς. 

Α.2 ∆ικαιολογητικά «Τεχνικής Προσφοράς» 

Α.2.1 ΤΕΥ∆ 

Το Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Άρθρου 79 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016, προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της διακήρυξης, αποτελεί βασικό 
στοιχείο και δικαιολογητικό για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία. 

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
διακήρυξης (Υπόδειγµα στο Παράρτηµα «Γ»). Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

Α.2.2 3η Υπεύθυνη ∆ήλωση 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονοµικός φορέας να 
δηλώνει: 

1. Ότι δύναται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, 
αναφορικά µε τον τρόπο, τον τόπο και το χρονικό διάστηµα προµήθειας, όπως 
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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2. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς του (ο ελάχιστος χρόνος ισχύος καθορίζεται 
στην παράγραφο 2.4.5 και είναι 3 µήνες). 

Α.2.3 4η Υπεύθυνη ∆ήλωση 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην 
οποία να δηλώνεται: 

1. Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της/των επιχείρησης/-εων από όπου θα 
γίνεται η διακίνηση των προϊόντων. 

2. Η χώρα ή χώρες καταγωγής των προσφερόµενων ειδών. 

3. Ότι αποδέχονται τον έλεγχο και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης που παράγει - διακινεί το είδος που εµπορεύονται καθώς και των 
δηλωθέντων οχηµάτων µεταφοράς, από αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, εφόσον αναδειχθούν προµηθευτές. 

4. ∆ιαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λ.π.) που 
κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

5. Αποδέχονται τα καθοριζόµενα στις προδιαγραφές της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), καθώς και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισµού αθροιστικά. 

6. Τα διατιθέµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, 
την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

Α.2.4 Άδειες λειτουργίας της επιχείρησης. 

Υποβάλλονται οι άδειες λειτουργίας της επιχείρησης, όπως παρακάτω: 

1. Υγειονοµικού ενδιαφέροντος από τη ∆νση Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση.  

2. Τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, από τη ∆νση Ανάπτυξης της οικείας 
Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν.3982/2011. 

Α.2.5 Κωδικό Αριθµό Έγκρισης Άδειας Λειτουργίας Εγκατάστασης του 
ΕΦΕΤ,  

Σύµφωνα µε τον ΕΚ 852/2004. 

Α.3 ∆ικαιολογητικά «Οικονοµικής Προσφοράς» 

Συµπληρωµένο έντυπο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Β». 

Α.4 ∆ιευκρινήσεις 

Α.4.1 Τα ανωτέρω αναφερόµενα στην παράγραφο 1 της 1ης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, 
αφορούν επίσης πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ιδίως αφορούν τους 
διαχειριστές (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ΕΠΕ και 
προσωπικών εταιρειών ΟΕ και ΕΕ) και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών)] 

Α.4.2 Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 
να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων 
(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεά») αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 
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Α.4.3 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται, επί ποινή απορρίψεως, από 
τον προσφέροντα. Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται και υποβάλλονται, θα 
φέρουν υποχρεωτικά θεώρηση του γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση µη 
υποβολής, κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, δικαιολογητικών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Α.4.4 Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ηµεροµηνία, η 
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Α.4.5 ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ 
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την 
αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 

Α.4.6 ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, απαιτείται να 
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, 
σε σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς 
ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε 
δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα 
δικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνικής προσφοράς» και «Έντυπα 
οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία, µε απόδειξη παραλαβής. 

Α.4.7 Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς 

Α.4.8 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Αρµόδιας Επιτροπής. 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Α.4.9 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
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Α.4.10 Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας, αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε 
µη συµµόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Α.4.11 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική 
επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική 
επισύναψη των αρχείων στους υποφακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 

Α.4.12 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων, που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

Α.3.13 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι 
σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», κ.λπ.  

 

  

 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Υποδείγµατα  

Β.1 Υπόδειγµα Εξωτερικής όψεις φακέλων προσφοράς 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(έντυπη υποβολή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100 
        ΠΡΟΣ:         Την Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 

       του 10 ΣΠ για την προµήθεια νωπών κρεάτων 
       και νωπών – κατεψυγµένων πουλερικών  
 
       Αριθ. ∆ιακ. ∆ιαγωνισµού: 8/2020 
       Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής: 15 Σεπ 20 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100 
     ΠΡΟΣ:         Την Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 

       του 10 ΣΠ για την προµήθεια νωπών κρεάτων 
       και νωπών – κατεψυγµένων πουλερικών  
 
       Αριθ. ∆ιακ. ∆ιαγωνισµού: 8/2020 
       Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής: 15 Σεπ 20 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100 
     ΠΡΟΣ:         Την Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 

       του 10 ΣΠ για την προµήθεια νωπών κρεάτων 
       και νωπών – κατεψυγµένων πουλερικών  
 
       Αριθ. ∆ιακ. ∆ιαγωνισµού: 8/2020 
       Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής: 15 Σεπ 20 
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Β.2 Υπόδειγµα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής/ 
αναθέτοντα φορέα 

- Ονοµασία: 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Χ ΜΠ» 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......] 

-Ταχυδροµική διεύθυνση/ Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ» Βενιζέλου 
Τέρµα - ΤΚ 62100 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Μ.Υ Μερεσιώτης Κων/νος 

- Τηλέφωνο: 23210-95223 

- Ηλ. ταχυδροµείο: 10spz@army.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): Ουδέν 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Προµήθεια νωπών κρεάτων και νωπών - κατεψυγµένων πουλερικών για τις ανάγκες των 
Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων και Υπηρεσιών του 10 ΣΠ (συµπεριλαµβανοµένου 
του σχετικού CPV): [προµήθεια νωπών κρεάτων και νωπών – κατεψυγµένων πουλερικών 
CPV:………..) 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: Όπως εξάγεται από το ΚΗΜ∆ΗΣ 

- Η σύµβαση αναφέρεται Προµήθειες. 

- Αριθµός ∆ιακήρυξης: 8/2020 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 

 

 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι57 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση58; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»59 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

[     ] Ναι [    ] Όχι 

 

                                                      
57 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
58 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών 

και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο 
για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατοµµύρια ευρώ. 

59 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων ατόµων. 
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Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

 

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

[      ] Ναι          [      ] Όχι  

[      ]Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

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

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο60: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

 

 

 

 

 
α) 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):………………………………..... 

………………………………………………… 

γ) 

 

 

δ) [       ] Ναι [      ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [       ] Ναι [        ] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                      
60 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

……………………………………………….. 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλους61; 

[      ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

α) 

 

 

β) 

 
γ) 

Τµήµατα Απάντηση: 

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

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού 
φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδροµική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδροµείο:  

                                                      
61 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό): 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ62 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[        ]Ναι [      ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους 
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

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

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 

[       ]Ναι [      ]Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  

 

 

 

 

 

                                                      
62  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι 
οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες63 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

− συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση64· 

− δωροδοκία65,66· 

− απάτη67· 

− τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες68· 

− νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας69· 

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

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους 
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

64 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

66 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη 
νοµοθεσία). 

67 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

68 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

69 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  

που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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− παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων70. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

71 το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

[        ] Ναι [        ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….72 

Εάν ναι, αναφέρετε
73: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:……………………………………. 

    Σηµείο-(-α):……………………………………… 

………………………………………………………. 

    Λόγος(-οι):………………………………………. 

………………………………………………………. 

β)……………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:……….. 

……………………………………………………… 

 και σχετικό(-ά) σηµείο(-α):………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

71 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

72 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
73 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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……………………………………………………. 

…………………………………………………….]74 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)75; 

[      ] Ναι [      ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
76:  

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης77, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[    ] Ναι [    ] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α) 
 
 
β) 
 
 
 
 
γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι  
 
[   ] Ναι [   ] Όχι  
 
-……………………..· 
 
-……………………..· 

 
α) 
 
 
β) 
 
 
 
 
γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι  
 
[   ] Ναι [   ] Όχι  
 
-……………………..· 
 
-……………………..· 

                                                      
74 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
75 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

76 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  

77 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού: 
 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή 
των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ;78 

 
 
 
 
γ.2) 
 
δ) [     ] Ναι [     ] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
……………………… 
………………………. 
……………………… 
 
 

 
 
 
 
γ.2) 
 
δ) [     ] Ναι [     ] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
……………………… 
………………………. 
……………………… 
 
 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 79 
…………………………………………………… 
……………………………………………………. 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου80; 

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

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

σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

79 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
80 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 

κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις81 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής 
του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις82  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[      ] Ναι [       ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-.............................................................. 
 
-.............................................................. 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): …………………………………. 
………………………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα83; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
82 Άρθρο 73 παρ. 5. 
83 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης84; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλεια85 κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[      ] Ναι [      ] Όχι 

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

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

[      ] Ναι [      ] Όχι 

                                                      
84 Πρβλ άρθρο 48. 
85  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200586: 

Απάντηση: 

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

[      ] Ναι [     ] Όχι  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων:…………………………………… 

……………………………………………….. 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[     ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα 
του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[        ] Ναι [       ] Όχι 

Α: Καταλληλότητα 

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

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασής87; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

…………………..… 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[        ] Ναι [          ] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 
φορέας:  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

[       ] Ναι [        ] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): ………………………………….. 

………………………………………………… 

 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική Απάντηση: 

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

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

Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής 88: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών, µέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών: 3 έτη, 20.000,00€ 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): …………………………………… 

…………………………………………………. 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες89, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

 

Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 

 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να  

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
89 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 

οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 
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αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας90 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[       ] Ναι      [        ] Όχι 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…...................................................... 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):…………………………. 

……………………………………………. 

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 

[           ] Ναι [           ] Όχι 

 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                      
90 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους 

υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): …………………………………… 

…………………………………………………. 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές 
µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται91, εκτός εάν : 

  α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 
λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν92. 

  β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 
τους τα σχετικά έγγραφα. 

 Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο 10 ΣΠ, 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] 
του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή 
στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):  

  

                                                      
91 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
92 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 
 

 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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Β.3 Υπόδειγµα 1ης Υπεύθνης ∆ήλωσης 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ης ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟΣ
(1): 10 ΣΠ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

 
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 1. ∆εν υπάρχει εις βάρος µου ή εις βάρος προσώπου το οποίο είναι µέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας 
«…………………………………….………..» ή προσώπου το οποίο έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην υπόψη εταιρεία και ιδιαίτερα 
του διαχειριστή (στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ΕΠΕ και 
προσωπικών εταιρειών ΟΕ και ΕΕ) και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και όλων των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών) 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

  α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
Άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 
της 11.11.2008 σ.42) 

  β. ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22 Ιουλ 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54) καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα 

  γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.2803/2000 (Α΄ 48) 

  δ. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα Άρθρα 1 και 3 
της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουν 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
Άρθρο 4 αυτής 

  ε. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
22.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν.3691/2008 (Α’ 166) 

  στ. Παιδική Εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (Α’ 215) 

 2. ∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική /διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

 3. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016. 
Αποδέχοµαι  ότι  η  τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαι-
ώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 4. ∆εν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν 
έχω αναστείλει τις επιχειρηµατικές µου δραστηριότητες και δεν βρίσκοµαι σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
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προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 5. ∆εν σύναψα συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση των διαδικασιών σύναψης σύµβασης/διαγωνισµού. 

 6. ∆εν υπάγοµαι σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την 
έννοια του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016. 

 7. ∆εν έχω εµπλακεί σε κατάσταση στρέβλωσης του διαγωνισµού από την 
πρότερη συµµετοχή του κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 48 του Ν.4412/2016. 

 8. ∆εν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 

 9. ∆εν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. 

 10. ∆εν έχω ούτε πρόκειται να επιχειρήσω να επηρεάσω µε αθέµιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης απόφασης της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να µου αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχω εξ’ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

 11. ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει 
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά µου. 

             ..............….2020 

                Ο  

             ∆ηλών  

 

 

                (υπογραφή) 

 

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
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Β.4 Υπόδειγµα 2ης Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ης ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟΣ
(1): 10 ΣΠ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

 
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 1. Η παρούσα προσφορά υποβάλλεται για τη συµµετοχή της εταιρείας 
…………………………………………………………….. στο διαγωνισµό προµήθειας 

νωπών κρεάτων και νωπών - κατεψυγµένων πουλερικών που διεξάγει το 10 ΣΠ 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 8/2020 διακήρυξη. 

 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης υπ’ 
αριθµ 8/2020 του 10 ΣΠ, της οποίας έλαβα γνώση. 

 3. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπόψη διακήρυξης. 

 4. ∆εν έχω αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς µε 
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 5. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή µου υπήρξε 
συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων 
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα. 
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 6. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά µου 
είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. 

 7. Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής µου, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (10 ΣΠ), ιδίως της αναβολής ή 
της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της. 

 8. ∆εν θα χρησιµοποιήσω (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους 
στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατικούς για τους 
οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 
66 του Ν∆ 1400/73.  

 9. Είµαι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του Ν 4412/2016 ή συµµορφώνοµαι µε 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στους όρους της διακήρυξης.  

 10. Έχω εγκαταστήσει και εφαρµόζω στην επιχείρησή µου 
«…………………..………………………………………..» σύστηµα ανάλυσης 
κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) υπ’ αριθµ. 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση 
που απαιτείται,  ή σε διαφορετική περίπτωση, µπορώ να βεβαιώσω από την 
αντίστοιχη ∆νση της υπεύθυνης οικείας Περιφερειακής Ενότητας,για την 
καταλληλότητα της επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ότι 
ανήκει στην κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση του συστήµατος 
HACCP. (συµπληρώνεται ανάλογα) 

 

 11. Αποδέχοµαι έλεγχο διενεργούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή ή, εξ’ 
ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, µε την επιφύλαξη της συναίνεσης του 
οργανισµού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναµικό της 
επιχείρησής µου και τις τεχνικές ικανότητες αυτής και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
τα µέτρα που λαµβάνω για τον έλεγχο της ποιότητας. 

 

            ……………., 2020 

                Ο 

             ∆ηλών 

                                                
              (υπογραφή) 

 

 

 Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
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Β.5 Υπόδειγµα 3ης Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3ης ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟΣ
(1): 10 ΣΠ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

 
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 1. ∆ύναµαι να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, 
αναφορικά µε τον τρόπο, τον τόπο και το χρονικό διάστηµα προµήθειας κρεάτων, 
όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 

 2. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς µου είναι ………………………………. 

           ……………., 2020 

                Ο 

             ∆ηλών 

                                                 

              (υπογραφή) 

 

 Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο 

ΑΔΑ: Ω5346-37Ψ
20PROC007267441 2020-09-04



 

Σελίδα 77 

υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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Β.6 Υπόδειγµα 4ης Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4ης ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟΣ
(1): 10 ΣΠ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

 
∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail): 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 1. Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της/των επιχείρησης/-εων από όπου 
θα γίνεται η διακίνηση των προϊόντων είναι: 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 2. Η/Οι επιχειρηµατική/-ές µονάδα-ες είναι …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 3. Ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης είναι: .............…………..……. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 4. Η χώρα ή χώρες καταγωγής των προσφερόµενων ειδών, είναι: 

………………………………………………………………………………………………. 
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 5. Αποδέχοµαι τον έλεγχο και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης που παράγει - διακινεί το είδος που εµπορεύοµαι, εφόσον αναδειχθώ 
προµηθευτής. 

 6. ∆ιαθέτω την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λ.π.) που 
κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

 7. Αποδέχοµαι τα καθοριζόµενα στις προδιαγραφές της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), καθώς και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισµού αθροιστικά. 

 8. Τα διατιθέµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών, την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

           ……………., 2020 

                Ο 

             ∆ηλών 

                                                 

              (υπογραφή) 

 

 

 Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
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Β.6 Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Υπόδειγµα) 
 
 Ο υπογεγραµµένος ............................................................. (Ονοµατεπώνυµο) 
του ………………………………..................................................... (Όνοµα Πατρός) 
κάτοικος ..................................... (Πόλη, Χωριό) ..................................................... 
(Οδός και αριθµός), τηλ. …………………………………………………………............. 
που εκπροσωπώ την …………………………............................................................ 
(Όνοµα Εταιρείας), σας γνωρίζω τα παρακάτω: 
 
 α. Λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης µε αριθµό 
8/2020 του 10 ΣΠ, τους οποίους τους αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα, όπως και των 
διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς. 
 
 β. Προσφέρω κατά είδος τις τιµές που αναγράφονται δίπλα στο κάθε ένα 
είδος, όπως παρακάτω:  

 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
Κρέας 
Μόσχου 
(νωπό) 

Μπριζόλα Μ/Ο (έως 250 γραµ.)  
Μπριζόλα Α/Ο (Από 200 έως 250 γρ.)  
Σπαλοµπριζόλα Μ/Ο (έως 250 γραµ.)  
Μπριζόλα κόντρα (έως 250 γραµ.)  
Σπάλα Μ/Ο  
Μηρός  
Σπάλα Α/Ο  
Ελιά Α/Ο  
Ποντίκι  
Φιλέτο  
Τρανς  
Στρογγυλό  
Κιλότο  
Νουά  

2 
Χοιρινό Κρέας 

(νωπό) 

Μπριζόλα Μ/Ο (έως 280 γραµ.)  
Μπριζόλα κόντρα (έως 280 γραµ.)  
Μπούτι (µηρός) Μ/Ο  
Μπούτι (µηρός) Α/Ο  
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Σπάλα (ωµοπλάτη) Μ/Ο  
Σπάλα (ωµοπλάτη) Α/Ο  
Σουβλάκι (έως 100 γραµ.)  
Πανσέτα Μ/Ο  
Πανσέτα Α/Ο  
Ψαρονέφρι  
Λαιµός  
Κότσι  

3 
Πουλερικά 

(Νωπά) 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΣΤΗΘΟΣ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΜΠΟΥΤΙ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΦΙΛΕΤΟ  
Σνίτσελ κοτόπουλο  
Σουβλάκι κοτόπουλο (έως 100 γραµ.)  
Σουβλάκι κοτο-µπέικον(έως 100γραµ.)  
Γαλοπούλα (ολόκληρη)  

4 
Πουλερικά 

(κατεψυγµένα) 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΣΤΗΘΟΣ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΜΠΟΥΤΙ  
Κοτοµπουκιές  
Γαλοπούλα (ολόκληρη)  

5 ∆ιάφορα 

Αρνήσιο κρέας (γάλακτος - πλήρες σφάγιο το 
οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 κιλά)  
Κρέας Αιγοειδών (γάλακτος - πλήρες σφάγιο 
το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 κιλα)  
Σουτζουκάκι  
Μπιφτέκι  
Μπιφτέκι γεµιστό  

 
        ………..……………….2020 
           -Ο- 
            ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
                
               Υπογραφή 
           και σφραγίδα της εταιρείας 
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 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά Νωπών Κρεάτων και 
Νωπών Πουλερικών 

Γ.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Νωπών Κρεάτων 

 α. Ο όρος «νωπό κρέας» αποδίδεται στην παρούσα προδιαγραφή στα 
τµήµατα των σφαγίων των θερµόαιµων ζώων και πτηνών, τα οποία είναι 
κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου και διατίθενται στην κατανάλωση χωρίς 
καµία άλλη επεξεργασία, εκτός από τον τεµαχισµό και την ψύξη. 

 β. Το προσφερόµενα τεµάχια κρέατος πρέπει να προέρχονται από ζώα 
υγιή και από σφάγια καλής διάπλασης και να είναι εγχώριας παραγωγής ή να 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. 

 γ. Θα πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι κατά καιρούς 
εκδοθείσες ∆ιαταγές, Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν σε 
απαγόρευση προµήθειας κρεάτων προερχόµενα από ζώα που εκτρέφονται σε 
χώρες ή περιοχές στις οποίες ενδηµούν λοιµώδη νοσήµατα σχετιζόµενα µε τη 
∆ηµόσια Υγεία (π.χ. σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών, αφθώδης πυρετός 
κλπ.) ή αφορούν σε αφαίρεση από το σφάγιο συγκεκριµένων τεµαχίων, η 
κατανάλωση των οποίων εγκυµονεί κινδύνους. 

 δ. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να έχουν σφαγεί σε 
σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα και φέρει απαραιτήτως εγκεκριµένο από την ΕΕ 
κωδικό αριθµό λειτουργίας προκειµένου για τι εισαγόµενα από χώρες της ΕΕ 
νωπά κρέατα. Από την ηµεροµηνία σφαγής δεν πρέπει να έχουν παρέλθει 
περισσότερες από 7 ηµέρες, για βόειο ή χοιρινό κρέας, ή 3 ηµέρες για πουλερικά.  

 ε. Τα υπό προµήθεια σφάγια, εγχώριας προέλευσης, πρέπει να έχουν 
επιθεωρηθεί από αρµόδιο κτηνίατρο της Νοµοκτηνιατρικής Υπηρεσίας του τόπου 
σφαγής και να φέρουν τις προβλεπόµενες, από τη νοµοθεσία σφραγίδες όπως 
παρακάτω:  

  (1) Σφραγίδα καταλληλότητας, µε την οποία πιστοποιείται η 
καταλληλότητα του σφαγίου για δηµόσια κατανάλωση.  

  (2) Σφραγίδα ποιοτικού ελέγχου, µε την οποία προσδιορίζονται το 
είδος και η ηλικία του ζώου από το οποίο προήλθε το σφάγιο, καθώς και ο τόπος 
σφαγής του ζώου. 

  (3) Σφραγίδα τριχινοσκόπησης προκειµένου για χοιρινά σφάγια, µε 
την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω σφάγια είναι απαλλαγµένα εγκυστωµένων 
στους µυς προνυµφών του παρασίτου Trichinella spiralis.  

 στ. Τα υπό προµήθεια σφάγια που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. να 
φέρουν υγειονοµική σήµανση (σφραγίδα) ωοειδούς σχήµατος κατά τα 
προβλεπόµενα στο Π∆ 79/2007 (ΦΕΚ Τ.Β’ 95/03-05-2007). Επιπρόσθετα, ο 
προµηθευτής πρέπει να θέτει υπόψη του επιθεωρητή κτηνιάτρου το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (CMR), το οποίο συνοδεύει τα εισαγόµενα κρέατα, καθώς και το 
τιµολόγιο αγοράς, στο οποίο προσδιορίζονται λεπτοµερώς εκτός των άλλων και το 
είδος των σφαγίων που αγοράστηκαν από τον προµηθευτή, καθώς και η 
ηµεροµηνία σφαγής τους.  
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 ζ. Τα υπό προµήθεια νωπά σφάγια (τεταρτηµόρια, ηµιµόρια, αυτοτελή 
σφάγια) θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή παραλαβής νωπού κρέατος, κατά 
την ηµέρα προµηθείας τους, µε σκοπό την εκτίµηση της ποιότητας (µυϊκή 
ανάπτυξη, εναπόθεση λίπους, ηλικία ζώου) και εν γένει της υγιεινής τους 
κατάστασης. Η διαδικασία αποστέωσης θα λαµβάνει χώρα στην έδρατων 
προµηθευτών. Η υπόψη διαδικασία δύναται, κατά την κρίση της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, να πραγµατοποιηθεί µε την παρουσία Οργάνων της. Επιπρόσθετα, οι 
προµηθευτές οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς τα προσφερόµενα τεµάχια 
κρέατος από το λιπώδη ιστό, τους τένοντες, τα µεγάλα αγγεία και τα νεύρα, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής.  

 η. Στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται η παράδοση νωπού κρέατος 
από τον προµηθευτή στις Μονάδες- Ανεξάρτητες Υποµονάδες- Υπηρεσίες 
επιβάλλεται η µεταφορά του, ανεξαρτήτως εποχής και απόστασης, µε όχηµα  
αυτοδύναµου ψύξεως λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα του εν λόγω εφοδίου. Το 
κρέας κατά το χρόνο παράδοσής του δεν πρέπει να παρουσιάζει ο θερµοκρασία 
ανώτερη των +7C ή/και οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά στους µακρο-
σκοπικούς- οργανοληπτικούς του χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση του χρώµατος, της 
οσµής, της σύστασης κλπ).   

Γ.2 Ειδικά Χαρακτηριστικά Νωπών Κρεάτων  

 α. Κρέας Μόσχου  

  (1) Σφάγιο βοοειδούς: Ως σφάγιο βοοειδούς χαρακτηρίζεται το σώµα 
του σφαγίου ζώου, ολόκληρο ή διαιρεµένο σε ηµιµόρια µε τοµή, που διέρχεται 
κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης, µετά την αφαίµαξη, την εκδορά, τον 
εκσπλαχνισµό και την αφαίρεση:  

   (α) Της κεφαλής στο ύψος της ατλαντοϊνιακής διάρθρωσης.  

   (β) Των προσθίων και οπισθίων άκρων, τα οποία κόβονται στο 
ύψος των καρποµετακάρπιων και των ταρσοµετατάρσιων διαρθρώσεων 
αντίστοιχα. 

   (γ) Των εσωτερικών οργάνων, τα οποία περιέχονται στη 
θωρακική, κοιλιακή και πυελική κοιλότητα, συµπεριλαµβανοµένων και του 
περινεφρικού λίπους, του λίπους της καρδιάς και της πυέλου. 

   (δ) Των εξωτερικών γεννητικών οργάνων και των συναφών 
µυών, του µαστού και της γύρω από αυτόν λιπώδους µάζας, του πέους και του 
λίπους του οσχέου.  

   (ε) Της ουράς, η οποία κόβεται µεταξύ του πρώτου και του 
δεύτερου κοκκυγικού σπονδύλου (άρθρ. 1 του Π.∆. 804/1980).  

  (2) Χαρακτηριστικά κρέατος 

   (α) Το κρέας να προέρχεται από βοοειδές ηλικίας µέχρι 2 ετών 
και από µέρη του σφαγίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 2α των Ειδικών 
Όρων συµφωνιών του διαγωνισµού.  
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   (β) Το χρώµα του κρέατος πρέπει γενικά να είναι ερυθρό.  

   (γ) Η σύστασή του να είναι τρυφερή, η τοµή εύκολη, ο κόκκος 
λεπτός και το κρέας ουδέποτε πρέπει να φέρει µώλωπες, στικτές αιµορραγίες και 
αποχρωµατισµένες περιοχές. 

   (δ) Το εξωτερικό λίπος να είναι περιορισµένο, το δε εσωτερικό 
λευκό και συµπαγές. 

  (3) Ποιότητα κρέατος: Η ποιότητα του κρέατος και κατά συνέπεια η 
εµπορική του αξία αποτελεί συνάρτηση της ηλικίας του ζώου, της διάπλασης του 
σφαγίου (µυϊκή ανάπτυξη) και της πάχυνσης (ανάπτυξη λιπώδους ιστού) του 
ζώου.  

   (α) Ηλικία του ζώου: Η ηλικία του ζώου εκτιµάται ευχερώς από 
την οδοντοφυΐα του. Έτσι τα σφάγια κατηγορίας Α (αρσενικά κάτω των 2 ετών) 
που ενδιαφέρουν τη στρατιωτική Υπηρεσία έχουν δύο µόνιµα δόντια (µέσοι 
τοµείς), ενώ τα υπόλοιπα δόντια είναι νεογιλά ή όλα τα δόντια τους είναι νεογιλά 
(άρθρ. 17 του από 30.11.1940 Β.∆.). Επειδή όµως η κεφαλή του ζώου είναι 
αποκοµµένη από το υπόλοιπο σφάγιο, η εκτίµηση της ηλικίας βασίζεται, σε 
πρακτικό επίπεδο, στο βαθµό οστέωσης του σκελετού του ζώου. Ειδικότερα σε 
σφάγια ΜΟΣΧΟΥ εκτιµώνται τα παρακάτω:  

    1/ Οι χόνδρινες απολήξεις των ακανθωδών αποφύσεων 
των τεσσάρων πρώτων θωρακικών σπονδύλων δεν παρουσιάζουν µικρές 
διάσπαρτες ερυθρές νησίδες οστίτη ιστού (ένδειξη αρχόµενης οστέωσης).  

    2/ Το πρόσθιο τµήµα του πρώτου στερνιδίου καλύπτεται 
από χόνδρο κατά το ένα τέταρτο της επιφάνειάς του, ενώ ο χόνδρος µεταξύ των 
υπολοίπων στερνιδίων µόλις είναι ορατός.  

    3/ Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων 
του ιερού οστού παραµένει ορατός χόνδρος. 

    4/ Η ηβοϊσχιακή σύµφυση (τοµή) αποτελείται από χόνδρο 
κατά τα δύο τρίτα της. 

   (β) ∆ιάπλαση – βαθµός πάχυνσης του σφαγίου: Η κατάταξη 
των σφαγίων βοοειδών σε εµπορικές κλάσεις ανταποκρίνεται στους Κανονισµούς 
1026/91/ΕΟΚ (κατηγορία σφαγίου µε βάση την ανάπτυξη των µυών) και 103/2006 
(κατηγορία σφαγίου µε βάση την ανάπτυξη του λιπώδους ιστού), σύµφωνα µε 
τους παρακάτω πίνακες: 

Κατηγορία σφαγίου 
σύµφωνα µε τη 
διάπλασή του 
(1026/91/ΕΟΚ) 

Περιγραφή 

«S» Ανώτερη 
Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κυρτές. 
Η ανάπτυξη των µυών είναι εξαιρετική 
(παρατηρείται διπλογλουτισµός). 

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

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

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

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

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

Κατηγορία σφαγίου 
σύµφωνα µε την 
κατάσταση πάχυνσης 
(2930/81/ΕΟΚ) 

Περιγραφή 

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

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

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

«4» Μεγάλη (Παχύ) 

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

«5» Πολύ Μεγάλη 
(Πολύ Παχύ) 

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

   (γ) Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της στρατιωτικής Υπηρεσίας, 
αποδεκτές κατηγορίες σφαγίου βοοειδών αποτελούν αυτές µέχρι της ηλικίας των 2 
ετών (Μόσχος), οι S, E, U σε ότι αφορά τη διάπλαση του σφαγίου και οι 1, 2, 3 σε 
ότι την ανάπτυξη του λιπώδους ιστού.  

  (4) Επιτρεπόµενα Τεµάχια Κρέατος 

   (α) Προς διευκόλυνση του ποιοτικού ελέγχου από µέρους της 
Επιτροπής παραλαβής, διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

    1/ Μηρός: Το τεµάχιο αυτό διαµορφώνεται, µετά την 
αφαίρεση των τεµαχίων «κιλότο» και «οπίσθιο κότσι» και περιλαµβάνει το τρανς, 
το στρογγυλό, την ουρά και το νουά.  

    2/ Κιλότο: Ορίζεται µεταξύ των τεµαχίων «κόντρα» και 
«λάπας» (προσθίως) και «µηρού» (οπισθίως).  
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    3/ Κόντρα: Το τεµάχιο αυτό από πλευράς οστών 
περιλαµβάνει τους δύο (2) τελευταίους θωρακικούς σπονδύλους, καθώς και τους 
έξι (6) οσφυϊκούς σπονδύλους.  

    4/ Μπριζόλες: Προσθίως το τεµάχιο αυτό διαχωρίζεται 
από το τεµάχιο «σπαλοµπριζόλες» (ψευτοµπριζόλες), µε τοµή κάθετη στη 
σπονδυλική στήλη και µεταξύ 6ης και 7ης πλευράς.  

    5/ Σπαλοµπριζόλες: Προσθίως το τεµάχιο αυτό 
διαχωρίζεται από το τεµάχιο τράχηλος» και οπισθίως έχει τα όρια του τεµαχίου 
«µπριζόλες».  

    6/ Σπάλα: Το τεµάχιο αυτό διαµορφώνεται, µετά την 
αφαίρεση των τεµαχίων «ποντίκι» και «πρόσθιο κότσι» από το πρόσθιο άκρο 
(αρθρ. 4 του Π.∆. 186/1981). 

   (β) Απαγορεύεται η προµήθεια, από την Μονάδα – Ανεξ. 
Υποµονάδα - Υπηρεσίες, άλλων τεµαχίων νωπού κρέατος (π.χ. τράχηλος, 
στηθοπλευρές κλπ), πλην των καθοριζόµενων στην Προσθήκη 1 των Ειδικών 
Όρων του διαγωνισµού. 

   (γ) Κατ’ εξαίρεση, στην ΛΑΦ Σερρών παρέχεται η δυνατότητα 
προµηθείας οποιουδήποτε τεµαχίου νωπού κρέατος ΜΟΣΧΟΥ, προκειµένου να 
καλυφθούν ιδιαίτερες ανάγκες του προγράµµατος συσσιτίου.  

 β. Χοιρινό Κρέας 

  (1) Σφάγιο χοίρου: Ως σφάγιο χοίρου χαρακτηρίζεται το σώµα του 
σφαγίου χοίρου µετά την αφαίµαξη και τον εκσπλαχνισµό, ολόκληρο ή διαιρεµένο 
σε ηµιµόρια, χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές, τα γεννητικά όργανα, το 
περινεφρικό λίπος, τους νεφρούς και το διάφραγµα (Κανονισµός 3513/93/ΕΚ). 

  (2) Χαρακτηριστικά Κρέατος 

   (α) Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα βάρους όχι 
µεγαλύτερου των 90-110 κιλών (βάρος ζωντανού ζώου). Το σφάγιο πρέπει να 
είναι γδαρτού τύπου.  

   (β) Το χρώµα του κρέατος πρέπει να είναι λευκόφαιο έως 
ροδόχρουν και συνεκτικό. 

   (γ) Το εξωτερικό λίπος να είναι λευκό ή φαιόλευκο και να έχει 
γενικά οµοιόµορφη κατανοµή επί της εξωτερικής επιφάνειας του σφαγίου.  

   (δ) Το µαρµαρωτό του κρέατος, δηλαδή το λίπος που απαντά 
ανάµεσα στις µυϊκές ίνες, δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα εµφανές.  

  (3) Ποιότητα Κρέατος  

 

   (α) Η κατάταξη των σφαγίων χοίρων σε εµπορικές κλάσεις 
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ανταποκρίνεται στον Κανονισµό ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007 και 1249/2008, σύµφωνα µε 
την εκατοστιαία περιεκτικότητά τους σε άπαχο κρέας, όπως παρακάτω:  

 

Κατηγορία %περιεκτικότητα του σώµατος 

σε µυϊκή µάζα (κατά βάρος) 

«Ε» Εξαίρετη 55 και περισσότερο 

«U» Πολύ καλή 50 και µέχρι κάτω από 55 

«R» Kαλή 45 και µέχρι κάτω από 50 

«Ο» Αρκετά καλή 40 και µέχρι κάτω από 45 

«P» Mέτρια κάτω από 40 

   (β) Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της στρατιωτικής Υπηρεσίας, 
αποδεκτές κατηγορίες σφαγίου χοίρου αποτελούν οι E, U, R σε ότι αφορά τη 
διάπλαση του σφαγίου. 

  (4) Επιτρεπόµενα Τεµάχια Κρέατος 

   (α) Απαγορεύεται η προµήθεια, από την Μονάδα – Ανεξ. 
Υποµονάδα - Υπηρεσίες, άλλων τεµαχίων νωπού κρέατος, πλην των 
καθοριζόµενων στην Προσθήκη 1 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού.  

   (β) Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις µπριζόλες του λαιµού, η 
προµήθεια των οποίων δεν συνιστάται, καθότι αποτελούν τεµάχια σαφώς 
κατώτερης ποιότητας (αναλογία µυϊκής µάζας προς λιπώδη – συνδετικό ιστό) και 
µικρότερου βάρους (εµφάνιση µερίδας) από τις λοιπές µπριζόλες, οι οποίες 
προκύπτουν από τον τεµαχισµό του καρέ.  

   (γ) Κατ’ εξαίρεση, στην ΛΑΦ Σερρών παρέχεται η δυνατότητα 
προµηθείας οποιουδήποτε τεµαχίου νωπού κρέατος ΧΟΙΡΟΥ, προκειµένου να 
καλυφθούν ιδιαίτερες ανάγκες του προγράµµατος συσσιτίου.  

 γ. Κιµάς Μόσχου ή χοίρου 

  (1) Η παρασκευή νωτού (κιµά) από τεµάχιο νωπού κρέατος 
µόσχου ή χοίρου θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις των 
προµηθευτών, µε µέσα και προσωπικό τους, εκτός αν κάποια παραλήπτρια 
Μονάδα – Ανεξ. Υποµονάδα -Υπηρεσία ενηµερώσει εγγράφως τον προµηθευτή 
ότι επιθυµεί να γίνει στην έδρα της, µε δικά της µέσα και προσωπικό.  

  (2) Ο κιµάς θα παρασκευάζεται, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα υγιεινής, προς αποφυγή επιµολύνσεων του προϊόντος. Επιπλέον, 
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επισηµαίνονται τα παρακάτω:  

   (α) Ο κιµάς πρέπει να προέρχεται από τεµάχιο της κατηγορίας 
κρεάτων που καθορίζονται στο άρθρο 14 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού.  

   (β) Ο κιµάς δεν επιβαρύνεται µε καµία πρόσθετη δαπάνη και 
πωλείται στην τιµή πώλησης της κατηγορίας (κοµµατιού) κρέατος, από την οποία 
προέρχεται. 

   (γ) Η παρασκευή κιµά µόσχου πρέπει να πραγµατοποιείται 
χωριστά από αυτήν του κιµά από χοιρινό κρέας, το οποίο έχει σαφώς χαµηλότερη 
τιµή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάµιξή τους.  

   (δ) Ο κιµάς πρέπει να προέρχεται πάντα από νωπό κρέας, 
όπως και οι λοιπές κατηγορίες κρεάτων.  

  (3) Εάν κριθεί αναγκαίο, ο κιµάς θα παρασκευάζεται παρουσία 
αρµοδίων οργάνων της στρατιωτικής Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις των 
προµηθευτών, κατόπιν ειδοποίησής τους από τη Στρατιωτική ∆ιοίκηση. 

 δ. Σουβλάκι από Χοιρινό Κρέας 

  (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται από νωπό χοιρινό κρέας, το οποίο µε 
µορφή τεµαχιδίων, ή κύβων πλευράς 2cm περίπου, φέρεται σε ειδικά 
διαµορφωµένο ξύλινο στήριγµα (καλαµάκι). 

  (2) Βάρος: κατ' ελάχιστο 75 γραµµάρια ανά τεµάχιο.  

  (3) Εκατοστιαία σύνθεση  

   (α) Μυϊκός ιστός χοιρινού κρέατος: κατ' ελάχιστο 80%.  

   (β) Λιπώδης ιστός (ορατός υπό µορφή κύβων): έως 20%.  

  (4) Ειδικοί Όροι – Απαγορεύσεις 

   (α) Τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από πρώτες ύλες 
που θα πληρούν τους όρους των άρθρων 88 και 89 του ΚΤΠ.  

   (β) Παρασκευάζονται από νωπό χοιρινό κρέας και φέρονται στην 
κατανάλωση σε ξύλινο στήριγµα (καλαµάκι) που έχει υποστεί ειδική κατεργασία 
(υλικό κατάλληλο για τρόφιµα). 

   (γ) Τα προϊόντα διακινούνται µε κατάλληλα οχήµατα 
αυτοδύναµου ψύξης ανεξαρτήτως εποχής έτους, σε θερµοκρασία όχι ανώτερη των 
+3ο C. Συντηρούνται σε ψυκτικούς χώρους µε µέριµνα του προµηθευτού στην ίδια 
θερµοκρασία.  

   (δ) Συσκευασία του προϊόντος οµαδική σε ειδικούς περιέκτες 
(λεκανίδια) που φέρουν επένδυση από πολυαιθυλένιο –πολυαµίδιο ή πολύ-
προπυλένιο. Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το προϊόν από µολύνσεις - 
ρυπάνσεις εξωγενούς προέλευσης και από αφυδάτωση.  
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   (ε) Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται µε ευκρίνεια το είδος 
κρέατος, η επωνυµία του εργοστασίου παραγωγής, ο κωδικός Ε.Ε. ή ο αριθµός 
αδείας λειτουργίας σφαγιοτεχνικής εγκατάστασης καθώς και του εργαστηρίου 
τεµαχισµού – κοπής του κρέατος καθώς και ότι επιπλέον προβλέπεται στον 
Κανονισµό (ΕΚ) 1169/2011.  

   (στ) Απαγορεύεται η διάθεση προτηγανισµένων προϊόντων.  

   (ζ) Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος.  

   (η) Τα εργαστήρια παρασκευής του προϊόντος θα πρέπει να 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται:  

    1/ Στο Π∆ 79/2007 (ΦΕΚ Τ.Β’ 95/03-05-2007) και τον ΚΑΝ 
(ΕΚ) 853/2004.  

    2/ Στις υγειονοµικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν 
τα εργαστήρια παρασκευής και τα καταστήµατα πώλησης τροφίµων, όπως αυτά 
περιγράφονται στην Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ. Π. οικ. 96967 (ΦΕΚ Τ.Β’ 2718/08-
10-2012).  

    3/ Στο ΣΚ422-10, σε ότι αφορά το φύλλο επιθεωρήσεως 
βιοµηχανιών - βιοτεχνιών παρασκευής τροφίµων  

   (θ) Η στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα υγειονοµικού 
ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των χώρων επεξεργασίας των 
εργαστηρίων παρασκευής, µε σκοπό τη διαπίστωση των συνθηκών υγιεινής και 
της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών.  

   (ι) Όλες οι συσκευασίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 
διατάξεις του ΚΤΠ, άρθρα 21, 22, και 24. Σε περιπτώσεις συνδυασµού υλικών 
συσκευασίας, ο προµηθευτής θα προσκοµίζει, εφόσον του ζητηθεί, πιστοποιητικό 
στο οποίο να φαίνεται ότι τα υλικά συσκευασίας που χρησιµοποιεί είναι κατάλληλα  
για τη συσκευασία τροφίµων.  

  (5) Εργαστηριακές Σταθερές 

   (α) Μικροβιολογικές προδιαγραφές νωπού προϊόντος: όπως 
περιγράφονται στους Κανονισµούς (ΕΚ) 2073/2005 και (ΕΚ) 1441/2007.  

   (β) Χηµικές –Ιστολογικές: όπως καθορίζονται στον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

 ε. Σφάγια Πουλερικών [σύµφωνα µε τον ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008]  

  (1) Ως νωπά χαρακτηρίζονται τα σφάγια πουλερικών, τα οποία δεν 
έχουν υποστεί καµία άλλη επεξεργασία µε σκοπό τη συντήρησή τους, πλην της 
διατήρησής τους σε θερµοκρασία ψύξης (0 - 4˚C).  

  (2) Τα νωπά σφάγια πουλερικών που προµηθεύεται η Υπηρεσία 
διακρίνονται όπως παρακάτω:  
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   (α) Τύπου 70%: Είναι απαλλαγµένα από κεφάλια, άκρα από τον 
ταρσό και κάτω, τραχεία, οισοφάγο, έντερα, γεννητικά όργανα, αδένες πρωκτού, 
χοληδόχο κύστη και πνεύµονες. Φέρουν εντός της κοιλιακής κοιλότητας, 
περιτυλιγµένα, την καρδιά, το ήπαρ, τον τράχηλο και το µυώδη στόµαχο.  

   (β) Τύπου 65%: Όπως παραπάνω, αλλά φέρουν στην κοιλιακή 
κοιλότητα µόνο τον αποκοπέντα τράχηλο.  

  (3) Τα σφάγια πουλερικών πρέπει να προέρχονται από πτηνά 
απόλυτα υγιή κρεοπαραγωγών φυλών και των δύο φύλων, καλά ανεπτυγµένα, 
ηλικίας µέχρι 3 µηνών (broilers).  

  (4) Τα πτηνά που προορίζονται για σφαγή πρέπει:  

   (α) Να µην έχουν υποβληθεί σε παρεντερική ορµονοθεραπεία 
και να µην έχουν διατραφεί µε ουσίες που περιέχουν οιστρογόνα,  ή άλλες 
ορµόνες µε παρόµοια δράση, ή γενικά µε ουσίες που µπορεί να έχουν βλαπτική 
επίδραση στην υγεία των καταναλωτών.  

   (β) Να µην έχουν διατραφεί µε τροφές που περιέχουν 
απαγορευµένες χηµειοθεραπευτικές (π.χ. αντιβιοτικά), ή άλλες ουσίες. Εφόσον 
έχουν χορηγηθεί επιτρεπόµενες χηµειοθεραπευτικές ουσίες, πρέπει να έχουν 
τηρηθεί οι ποσοτικοί περιορισµοί και οι χρόνοι αναµονής πριν τη σφαγή, όπως 
αυτοί προβλέπονται από τις άδειες κυκλοφορίας της κάθε ουσίας.  

   (γ) Να µην έχουν υποστεί οποιαδήποτε ακτινοβολία, ή 
επεξεργασία µε ιονίζουσες, ή υπεριώδεις ακτινοβολίες, ή επίδραση λευκαντικών 
ουσιών που δίδουν τεχνητό χρωµατισµό ή γεύση. Επίσης να µην έχουν υποστεί  
επεξεργασία µε φυσικές ή τεχνητές χρωστικές.  

   (δ) Να µην έχουν υποστεί επεξεργασία µε αντιβιοτικά, ή µε 
συντηρητικές ή τρυφεροποιητικές ουσίες.  

  (5) Τα σφάγια πουλερικών να προέρχονται από εγκεκριµένο σφαγείο, 
το οποίο υπόκειται σε έλεγχο από την αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 
8 της Οδηγίας 2004/41 και το οποίο έχει αριθµό έγκρισης στον κατάλογο 
εγκεκριµένων καταστάσεων της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Γεωργίας. Η δε σφαγή και επεξεργασία πρέπει να γίνεται κάτω από  άριστες 
συνθήκες υγιεινής.  

  (6) Τα σφάγια πρέπει να παρουσιάζουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

   (α) Η σάρκα να είναι τρυφερή, το δέρµα απαλό, λείο και εύκολα 
πτυσσόµενο, το στέρνο χονδρώδες εύκαµπτο σε όλη του την έκταση. Το λίπος να 
µην είναι άφθονο, να εµφανίζει χρώµα λευκό ή ελαφρά υποκίτρινο, χωρίς 
φαινόµενα τάγγισης.  

   (β) Να µην παρουσιάζουν ανώµαλο χρώµα ή οσµή και 
αποκλίσεις από τους φυσιολογικούς µακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς τους 
χαρακτήρες.  
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   (γ) Ο χρόνος συντήρησής τους από τη σφαγή µέχρι την 
παράδοση τους στη στρατιωτική Υπηρεσία να µην υπερβαίνει τις τρεις (3) 
ηµέρες.  

   (δ) Να συντηρούνται µέσα σε ψυκτικούς χώρους θερµοκρασίας 
0 - 4οC, ο δε συνολικός χρόνος συντήρησης τους, από τη σφαγή µέχρι την 
κατανάλωση, να µην υπερβαίνει τις οκτώ (8) ηµέρες.  

  (7) Σε κάθε σφάγιο θα πρέπει να αναγράφονται σε ειδικό 
πλακίδιο ευκρινώς τα παρακάτω:  

   (α) H ποιοτική κατηγορία του σφαγίου (Κατηγορία Α). 

   (β) Η σφραγίδα καταλληλότητας για κατανάλωση. 

   (γ) Ο κωδικός αριθµός του σφαγείου. 

   (δ) Η ηµεροµηνία σφαγής. 

   (ε) Η επωνυµία και η έδρα της επιχείρησης.  

  (8) Όλα τα σφάγια θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας 
για ανθρώπινη κατανάλωση του κτηνιατρικού ελέγχου.  

  (9) Τα µέσα συσκευασίας πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες 
υγιεινής που προβλέπονται για τις συσκευασίες τροφίµων στον Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών (ΚΤΠ).  

  (10) Τα βασικά χαρακτηριστικά νωπότητας των σφαγίων πουλερικών 
είναι τα παρακάτω:  

   (α) Τραύµα σφαγής: Να φέρει νωπές αιµορραγικές διηθήσεις. Το 
αίµα να είναι άοσµο, όχι πηγµένο και ερυθρού χρώµατος.  

   (β) Μυϊκές µάζες: Στο στήθος να είναι λευκές. Να µην υπάρχουν 
αιµατώµατα.  

   (γ) ∆έρµα: Στιλπνό, χωρίς οσµή  

   (δ) Οσµή κοιλιακής κοιλότητας: Να µην είναι δυσάρεστη.  

   (ε) Άκρα: Να είναι υγρά και να κάµπτονται εύκολα.  

  (11) Τα σφάγια νωπών κοτόπουλων να είναι ηλικίας έως τριών (3) 
µηνών και να έχουν βάρος από 1.200  έως 1.500 γραµµάρια.  
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 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  

  

ΑΔΑ: Ω5346-37Ψ
20PROC007267441 2020-09-04



 

Σελίδα 94 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
1. Η συσκευασία του κρέατος κατά την παράδοση, πρέπει να είναι 
απαραίτητα vacuum ( πλαστικό υλικό, κατάλληλο για επαφή µε τα τρόφιµα), 
που να το προστατεύει από την επίδραση εξωτερικών βλαπτικών 
παραγόντων (σκόνη, έντοµα κλπ). Πάνω στη συσκευασία vacuum πρέπει 
να αναγράφονται µε τρόπο ανεξίτηλο, ευδιάκριτο και απαραχάρακτο, οι 
προβλεπόµενες από την νοµοθεσία πληροφορίες όπως παρακάτω: 
 
  α. Την επωνυµία της επιχείρησης. 
 
  β. Την έδρα της επιχείρησης. 
 
  γ. Τον κωδικό αριθµό έγκρισης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 
 
  δ. Τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. 
 
  ε. Το ζωικό είδος και τεµάχιο κρέατος 
 
  στ. Την ηµεροµηνία σφαγής- επεξεργασίας και λήξης του προϊόντος. 
 
  ζ. Τις απαιτούµενες συνθήκες συντήρησης. 
 
  η. Το καθαρό βάρος του προϊόντος. 
 
  θ. Τη χώρα προέλευσης – εκτροφής – σφαγής του ζώου 
 
  ι. Τον κωδικό αριθµός παρτίδας (LOT number). 
 
 2. Τα υλικά πρώτης συσκευασίας πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στους Κανονισµούς (ΕΚ) 10/2011 και (ΕΚ) 1935/2004.  
 
 3. Τα κενά συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων (δοχεία - κιβώτια κλπ) θα 
χρεώνονται από τους προµηθευτές στην Παραλαµβάνουσα Μονάδα   και θα τους 
επιστρέφονται µε την επόµενη δοσοληψία. Σε περίπτωση απώλειας κενών 
συσκευασίας ή φθοράς τους πέραν του φυσιολογικού, από υπαιτιότητα της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, µε µέριµνά της αυτά θα αντικαθίστανται, ή θα 
καταβάλλεται στον προµηθευτή το αντίτιµο αυτών.  
 

 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ93 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) …………..…….……………….  

……………………………………………………………………………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ...…………………………………………………………..……….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) …………........ 

……………………………………………………………………………………………….. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

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

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………..υπέρ 
του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, 
πατρώνυµο) ....................................., ΑΦΜ: ........................................................... 

 (διεύθυνση) .................…………………………………………………………………., 
ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη 
επωνυµία) ....................................................., ΑΦΜ: ....................................... 
(διεύθυνση) .......................……………………………………………………………… 

ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ............................................................................................................ 

β) (πλήρη επωνυµία) ……………………….................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ............................................................................................................ 

γ) (πλήρη επωνυµία) ................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .............................................................................................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την   
καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ………….……./ της υπ αριθ ……………..... 
σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ..................................... ∆ιακήρυξη/Πρόσκληση 
/  ......................................... της (Αναθέτουσας Αρχής). 

                                                      
93 Σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ. αριθ. 12/2015 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε .......….    ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...................................... (αν προβλέπεται 
ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί 
ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την 
Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

  

 Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

  

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ../ 2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ../2020 

 
Για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγµένων 

Πουλερικών για την Κάλυψη των Αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ 10 ΣΠ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σέρρες, Σεπτέµβριος 2020 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 8/2020 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ- ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ 10 ΣΠ 

 
 Στις Σέρρες, σήµερα την ….... του µηνός ........................... του έτους 2020 
ηµέρα της εβδοµάδας ............................ και ώρα ........... οι παρακάτω 
συµβαλλόµενοι: 
 
  α. …………………………………………..………...…….., εκπρόσωπος 
του 10 ΣΠ. 
 
  β. ……………………………………………………………, εκπρόσωπος 
της εταιρείας  «………………………………………………………………..…….» 
 

π ρ ο β ή κ α µ ε 
 
στην υπογραφή της παρούσας σύµβασης προµήθειας νωπών κρεάτων - 
πουλερικών, µε τις τιµές που φαίνονται στην προσθήκη 1 της παρούσας, σε 
εκτέλεση των παρακάτω: 
 
  α. Φ.600/………………………………….... 19/10 ΣΠ/4ο ΕΓ (διακήρυξη 
υπ’ αριθµ 8/2020), η οποία καταχωρήθηκε στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε 
Α∆Α:………...................και στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ………………..................…, και 
 
  β. Φ.600/.……………………………………. 19/10 ΣΠ/4ο ΕΓ (δγή 
κατακύρωσης του διαγωνισµού), η οποία καταχωρήθηκε στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε 
Α∆Α:…………. 
 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
 2. Η σύµβαση στηρίζεται: 
 
  α. Στα πρακτικά του διαγωνισµού. 
 
  β. Στους γενικούς και ειδικούς όρους αυτού. 
 
  γ. Στις τεχνικές προδιαγραφές των νωπών κρεάτων – πουλερικών 
 
  δ. Στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή 
καθώς και σε λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τρόφιµα. 
 
  ε. Στα παρακάτω επί µέρους άρθρα. 
 

Όρος 1ος 
∆ιάρκεια σύµβασης 

 
 1. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 1 έτους µε ισχύ 
από…………………..…………2020 µέχρι …………………………….2021, και 
παρέχεται στην Στρατιωτική Υπηρεσία η δυνατότητα παράτασης της σύµβασης για 
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1 τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές, µονοµερώς µε σχετική απόφαση 
του 10 ΣΠ και επιπλέον ενός τριµήνου κατόπιν συµφωνίας και των δύο 
συµβαλλόµενων µερών. 
 
 2. Το 10 ΣΠ διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης οποτεδήποτε, µετά 
από 10ήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, εφόσον κρίνει ότι ο διαγωνισµός 
δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (τιµή, ποιότητα κλπ) ή για τους 
παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προµηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή στο 
∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία 
ακατάλληλα για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή. 
 
  στ. Εάν αποδειχθεί ότι, η συναλλαγή µε τον προµηθευτή θίγει τα 
συµφέροντα της Υπηρεσίας ή του ∆ηµοσίου γενικότερα. 
 
  ζ. Σε περίπτωση διάλυσης του Στρατιωτικού Πρατηρίου (ΣΠ) 
Σερρών. 
 

Όρος 2ος 
Παραγγελίες – Ποσότητες - Παράδοση 

 
 1. Ο προµηθευτής θα παραδίδει τα προϊόντα στο στρατόπεδο της 
Μονάδας – Ανεξ. Υποµονάδας και Υπηρεσία του 10 ΣΠ ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία : 
 
  α. Η Μονάδα - Ανεξ. Υποµονάδας – Υπηρεσία, θα δίνει την 
παραγγελία στον προµηθευτή, το αργότερο 2 ηµέρες πριν την επιθυµητή 
ηµεροµηνία παράδοσης. 
 
  β. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στην έδρα της Μονάδας 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα ή και τακτικότερα, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της Μονάδας, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργίας, σε χωριστή συσκευασία κατά 
Μονάδα, τις ηµέρες που απαιτείται από την Υπηρεσία, πάντοτε εντός του ωραρίου 
εργασίας της Μονάδας (07:00 µέχρι 14:30). Ο προµηθευτής θα εκτελεί την 
παραγγελία την ηµέρα παράδοσης, η οποία θα είναι η προηγούµενη ηµέρα της 
κατανάλωσης των νωπών κρεάτων, όπως αυτή προκύπτει από το πρόγραµµα 
συσσιτίου του 10 ΣΠ. Εφόσον τα είδη πρόκειται να καταναλωθούν Σάββατο, 
Κυριακή ή ∆ευτέρα η εκτέλεση της παραγγελίας θα γίνεται την Πέµπτη ή 
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Παρασκευή υποχρεωτικά και πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Σε 
περίπτωση µη εφαρµογής των παραπάνω να ενηµερώνεται αρχικά τηλεφωνικά 
και στη συνέχεια εγγράφως το 4ο ΕΓ και θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις. Τα είδη παραδίδονται στη µονάδα µε δελτίο αποστολής (εις τριπλούν). 
Τριπλότυπο επί πιστώσει απαγορεύεται.  
 
 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης των προϊόντων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται και να αποδεικνύεται η τήρηση της αλυσίδας ψύξης των 
προϊόντων στις αναγκαίες θερµοκρασίες (απλής ψύξης/ ελαφριάς, µέτριας και 
βαθιάς κατάψυξης) από την εγκατάσταση του προµηθευτή έως τις έδρες της 
Μονάδας   - Ανεξ. Υποµονάδων. Για την επίτευξη της απαραίτητης αλυσίδας 
ψύξης των προιόντων θα πρέπει να γίνεται η χρήση συγκεκριµένων οχηµάτων (µε 
σύστηµα αυτοδυνάµου ψύξεως, κατάλληλη αδειοδότηση από τις τοπικές δηµόσιες 
κτηνιατρικές αρχές), οποίο θα είναι εφοδιασµένα µε συσκευές παρακολούθησης 
και καταγραφής των θερµοκρασιών.  
 
 3. Τα οχήµατα µεταφοράς αφού επιθεωρηθούν από τα υγειονοµικά 
όργανα της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα µεταφέρουν τα προϊόντα από τις έδρες 
των επιχειρήσεων έως τους χώρους της Μονάδας  , όπου και θα αποδίδουν στο 
προσωπικό αναλυτικό καταγραφικό δελτίο των θερµοκρασιών που επικρατούσαν 
στον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς 
τους. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής επιθυµεί την εφαρµογή 
διαφορετικής µεθόδου µεταφοράς, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την 
ασφάλεια και επάρκεια της, η οποία θα αξιολογηθεί από τα υγειονοµικά όργανα 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας προκειµένου να εγκριθεί. 
 
 4. Η παραλαβή θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή) της 
Μονάδας – Ανεξ. Υποµονάδας, παρουσία του προµηθευτή ή νόµιµου 
εκπρόσωπου. Το κρέας πριν τεµαχιστεί, θα επιθεωρείται από Αξκο (ΥΚ) της 
Υπηρεσίας στην έδρα (εργαστήριο) του προµηθευτή και όσο κρίνεται ακατάλληλο, 
θα αντικαθίσταται επιτόπου, χωρίς καµία επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Μετά τον 
έλεγχο καταλληλότητας και πριν την αναχώρηση του οχήµατος για διανοµή στα 
στρατόπεδα, ο Κτηνίατρος θα υπογράφει και θα τοποθετεί σφραγίδα επί των 
συσκευασιών.  
 
 5. Σε κάθε παράδοση νωπού κρέατος, ο προµηθευτής εκδίδει διπλότυπο 
∆ελτίο Αποστολής, στο όνοµα του ΣΠ Σερρών αναγράφοντας εντός παρενθέσεως 
τη Μονάδα παραλαβής, θεωρηµένο από την οικεία ∆ΟΥ (1 στέλεχος, και 1 
αντίτυπο που θα δίδεται στη Μονάδα), στο οποίο θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια 
το συγκεκριµένο τεµάχιο του κρέατος που παρέλαβε η Μονάδα – Ανεξ. 
Υποµονάδα. Τα εκδιδόµενα δελτία θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο 
παραλαβής της Μονάδας – Ανεξ. Υποµονάδας (υπογραφή, ονοµατεπώνυµο). 
 
 6. Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (µε υπαιτιότητά του) µέρος ή 
όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα ποσότητα 
κρέατος, τότε η προµήθεια µπορεί να γίνεται από το ελεύθερο εµπόριο, ή δε 
διαφορά τιµής θα βαρύνει τον προµηθευτή. Στην προκειµένη περίπτωση, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

Όρος 3ος 
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Παραλαβή Κρέατος - Έλεγχος Εγκαταστάσεων και Προϊόντων 
 
 1. Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να αποµονώνεται καλά από τον 
εξωτερικό χώρο (να κλείνουν καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, να µην υπάρχουν 
σπασµένα τζάµια κλπ). ∆εν πρέπει να υπάρχουν πηγές µόλυνσης στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων (ακάλυπτα σκουπίδια, λιµνάζοντα νερά, 
καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις κλπ). Η εφαρµογή 
του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (ΗΑCCP), 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, 
στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα µε τη δυναµικότητα της είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  
 
 2. Τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, υλικά, σκεύη, έπιπλα, φοριαµοί 
κλπ, πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα, καθαρά, σε καλή κατάσταση και να 
συντηρούνται - καθαρίζονται - απολυµαίνονται όπως προβλέπεται. Τα 
µηχανήµατα πρέπει να έχουν όργανα ελέγχου της καλής λειτουργίας τους. 
 
 3. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδοµή για το πλύσιµο 
και το στέγνωµα των σκευών. 
 
 4. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής πρέπει να 
λειτουργούν άριστα.  
 
 5. Να υπάρχει επαρκής αερισµός των εγκαταστάσεων, στα δε παράθυρα, 
στις πόρτες και στους φοριαµούς να υπάρχει δικτυωτό (σήτα), σε καλή κατάσταση, 
που να προφυλάσσει τα προϊόντα από τα έντοµα. 
 
 6. Να µην υπάρχουν στο εργαστήριο αποθηκευµένες επικίνδυνες ή 
δύσοσµες ουσίες. 
 
 7. Να υπάρχουν αυστηρά µέτρα καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών. 
 
 8. Να γίνεται συχνός καθαρισµός - απολύµανση δαπέδων, τοίχων κλπ. 
 
 9 Οι εργαζόµενοι στο εργαστήριο πρέπει να φέρουν λευκές µπλούζες, 
κάλυµµα κεφαλής και να είναι πάντα καθαροί και απόλυτα υγιείς, να έχουν 
βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα και να υποβάλλονται στις προβλεπόµενες 
υγειονοµικές εξετάσεις. 
 
 10. Γενικά τα εργαστήρια - βιοτεχνίες πρέπει να είναι καθαρά και 
ευκατάστατα και να λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 
 11. Η ποιότητα του κρέατος θα ελέγχεται από τον στρατιωτικό κτηνίατρο ή 
από άλλα αρµόδια όργανα που θα ορίζονται από το 10 ΣΠ. Ο έλεγχος θα γίνεται 
σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο. 
 
 12. Το 10 ΣΠ µε τα όργανά της, µπορεί να ελέγχει και τις εγκαταστάσεις, 
τους χώρους αποθήκευσης και τα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή για την 
τήρηση των προβλεποµένων όρων υγιεινής σε οποιοδήποτε χρόνο καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της σύµβασης. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ζυγαριά στην οποία ζυγίζεται το 
κρέας, πρέπει να έχει ελεγχθεί από την αρµόδια υπηρεσία εντός του τελευταίου 
εξαµήνου. 
 
 13. Ο ποιοτικός έλεγχος, γίνεται µε µακροσκοπική εξέταση του κρέατος ή 
µε εργαστηριακή εξέταση. Το κρέας θα ελέγχεται µε βάση τον Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. Τυχόν 
δειγµατοληψία, θα γίνεται παρουσία του προµηθευτή και η αξία των δειγµάτων και 
των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 
(ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07). Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα (ένα µήνα από την ενηµέρωσή του) δεν προσέλθει να 
τακτοποιήσει τις οφειλές του στις οικείες διαχειρίσεις χρηµατικού θα κηρύσσεται 
έκπτωτος µε ταυτόχρονη επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νοµοθεσία και τον 8ο όρο της παρούσας. 
 
 14. ∆ικαίωµα ελέγχου, έχουν οι υπεύθυνοι στρατιωτικοί κτηνίατροι που 
ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 10 ΣΠ και η αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 
Μονάδας. 
 
 15. Χρόνος και συχνότητα ελέγχων: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, στα είδη 
που προσκοµίζονται κάθε φορά και κατά την κρίση των αρµοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας. 
 
  β. Έκτακτα και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την 
κρίση των υγειονοµικών οργάνων, στο χώρο παράδοσης των ειδών ή στους 
χώρους αποθήκευσης - διακίνησης του προµηθευτή. 
 
  γ. Ο έλεγχος εφαρµόζεται κατά την στιγµή της παράδοσης των 
προϊόντων, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του. 
 
  δ. Ο προµηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο 
δειγµατοληψίας, στο οποίο αναγράφεται το όνοµά του καθώς και η ιδιότητά του 
όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και µόνο αυτό) δηλώνεται 
ενυπογράφως από τον νόµιµο αντιπρόσωπο, η επιθυµία ή όχι της επιχείρησης για 
κατ’ έφεση εξέταση, προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα ικανός αριθµός αντιδειγµάτων. 
 
  ε. Το 10 ΣΠ δύναται να διενεργεί δειγµατοληψίες και εν απουσία 
του προµηθευτή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η 
δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή επιτροπή, ένα µέλος της οποίας είναι ο 
κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδων. 
 
 16. Είδη ελέγχων: 
 
  α. Μακροσκοπικός - Οργανοληπτικός έλεγχος 
 
   Οι διαπιστούµενες µακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωµα 
της απόρριψης και µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται 
υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται, προϊόν 
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υπό σύνθλιψη ή σήψη, ανώµαλες οσµές ή γεύσεις, απουσία επισηµάνσεων ή 
στοιχείων του προµηθευτή, εκτροπές τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας κλπ. 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος 
 
   ∆ιενεργείται µε σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της 
τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα τα οποία, 
µακροσκοπικά τουλάχιστον, εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους 
στα αρµόδια στρατιωτικά εργαστήρια. 
 
 17. Είδη εργαστηριακών εξετάσεων 
 
  α. Μικροβιολογικές 
 
   Στοχεύουν στη διαπίστωση της µικροβιολογικής εικόνας του 
προϊόντος, η οποία δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από εκείνη που 
προβλέπεται. 
 
  β. Χηµικές 
 
   Αποσκοπούν στη διαπίστωση της ποιοτικής κατάστασης του 
προϊόντος (σταθµική ανάλυση, ακαταλληλότητα υλικών συσκευασίας, διαπίστωση 
της κανονικότητας των σταθερών και ορίων των προϊόντων). 
 
 18. Για τον έλεγχο της ποιότητας λαµβάνονται τα παρακάτω δείγµατα:  
 
  α. Για µικροβιολογικές εξετάσεις: πέντε (5) τεµάχια κατ’ ελάχιστο.  
 
  β. Για χηµικές εξετάσεις: πέντε (5) τεµάχια κατ’ ελάχιστο. 
 
 19. Το κόστος των λαµβανόµενων δειγµάτων βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 20. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων παρέχουν 
πληροφορίες για την ποιότητα και την κανονικότητα ή µη των προϊόντων. 
Υπεύθυνος για την ενηµέρωση και τον έλεγχο του προµηθευτή είναι το 10 ΣΠ/4ο 
ΕΓ. 
 
 21. Ως µικροβιολογικά, χηµικά, κριτήρια λαµβάνονται αυτά που έχουν 
εγκριθεί κάθε φορά από τα αρµόδια υπουργεία, τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τα 
προβλεπόµενα από τον ΚΤΠ. 
 
 22. Το προσωπικό των εργαστηρίων και το εργαστήριο του προµηθευτή 
πρέπει να διέπεται από τις καθορισµένες κατά περίπτωση διατάξεις. 
 
 23. Κατ' έφεση εργαστηριακές εξετάσεις: 
 
  α. Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο πρωτόκολλο 
δειγµατοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει εγγράφως 
αν επιθυµεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγµατος να γίνει παρουσία 
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νόµιµου επιστηµονικού εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται 
συγχρόνως το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση 
χωρίς την παρουσία ιδιώτη χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε 
περίπτωση που δεν έγινε στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο 
κύριος του είδους, από τον οποίο ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του 
δικαιώµατος άσκησης έφεσης. 
 
  β. Σε περίπτωση που δείγµα χαρακτηριστεί µη ασφαλές και 
επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, τότε το 10 ΣΠ, εκτός από τις 
προβλεπόµενες από τη σύµβαση κυρώσεις, θα αποστέλλει και σχετικό έγγραφο 
προς τις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για ενηµέρωση. 
 
 24. Σε περίπτωση που ποσότητα κρέατος κατά τον ποιοτικό έλεγχο βρεθεί 
ακατάλληλη, θα αντικαθίσταται αµέσως από τον προµηθευτή χωρίς καµιά 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
 
 25.  Απαγορεύεται η πώληση ειδών για τα οποία ο προµηθευτής δεν 
αναδείχθηκε µειοδότης ή η προσκόµιση παρεµφερών ειδών. 
 

Όρος 4ος 
Συσκευασία 

 
 1. Η συσκευασία του κρέατος κατά την παράδοση, πρέπει να είναι 
απαραίτητα vacuum ( πλαστικό υλικό, κατάλληλο για επαφή µε τα τρόφιµα), 
που να το προστατεύει από την επίδραση εξωτερικών βλαπτικών 
παραγόντων (σκόνη, έντοµα κλπ). Πάνω στη συσκευασία vacuum πρέπει 
να αναγράφονται µε τρόπο ανεξίτηλο, ευδιάκριτο και απαραχάρακτο, οι 
προβλεπόµενες από την νοµοθεσία πληροφορίες όπως παρακάτω: 
 
  α. Την επωνυµία της επιχείρησης. 
 
  β. Την έδρα της επιχείρησης. 
 
  γ. Τον κωδικό αριθµό έγκρισης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 
 
  δ. Τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. 
 
  ε. Το ζωικό είδος και τεµάχιο κρέατος 
 
  στ. Την ηµεροµηνία σφαγής- επεξεργασίας και λήξης του προιόντος. 
 
  ζ. Τις απαιτούµενες συνθήκες συντήρησης. 
 
  η. Το καθαρό βάρος του προιόντος. 
 
  θ. Τη χώρα προέλευσης – εκτροφής – σφαγής του ζώου 
 
  ι. Τον κωδικό αριθµός παρτίδας (LOT number). 
 
 2. Τα υλικά πρώτης συσκευασίας πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
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προβλεπόµενα στους Κανονισµούς (ΕΚ) 10/2011 και (ΕΚ) 1935/2004.  
 
 3. Τα κενά συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων (δοχεία - κιβώτια κλπ) θα 
χρεώνονται από τους προµηθευτές στην Παραλαµβάνουσα Μονάδα   και θα τους 
επιστρέφονται µε την επόµενη δοσοληψία. Σε περίπτωση απώλειας κενών 
συσκευασίας ή φθοράς τους πέραν του φυσιολογικού, από υπαιτιότητα της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, µε µέριµνά της αυτά θα αντικαθίστανται, ή θα 
καταβάλλεται στον προµηθευτή το αντίτιµο αυτών.  
 

Όρος 5ος 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

 
 1. Τα κρέατα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να 
πραγµατοποιεί ελέγχους και να στέλνει δείγµατα κρεάτων για εργαστηριακή 
εξέταση στα αρµόδια χηµεία. Τα δείγµατα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 2. Ο έλεγχος της ποιότητας θα γίνεται από τους: 
 
  α. Στρατιωτικό Κτηνίατρο. 
 
  β. Αξιωµατικό Ωνίων. 
 
  γ. Αξιωµατικό Συσσιτίου. 
 
  δ. Επιτροπή Συσσιτίου. 
 
 3. Γενικά 
 
  Το κρέας θα πρέπει: 
 
  α. Να είναι άριστης ποιότητας, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής 
ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληροί τα γενικά και ειδικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Παραρτήµατος «Γ» της ∆ιακήρυξης υπ 
αριθµόν 8/2020 του διαγωνισµού. 
 
  β. Να είναι καλά συντηρηµένο, απαλλαγµένο από ρύπανση, ολική ή 
µερική απόψυξη, αφυδάτωση, σήψη, ευρωτίαση, τάγγιση, µη φυσιολογικές οσµές 
και γενικώς να µην έχει υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων 
όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν στην υγεία των 
καταναλωτών ή στη συντήρηση του προϊόντος. 
 
  γ. Να έχει υποστεί τον προβλεπόµενο υγειονοµικό έλεγχο και να 
φέρει σφραγίδες καταλληλότητας, καθώς και τα έγγραφα κίνησής του (εισαγόµενο 
ή όχι). 
 
  δ. Να µην έχουν παρέλθει περισσότερες από επτά (7) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία σφαγής (εκτός των πουλερικών για τα οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 3 ηµέρες). 
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  ε. Να είναι τεµαχισµένο σε οµοιόµορφες και κανονικού µεγέθους 
µερίδες και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Μονάδας των ελεγκτικών οργάνων του 
10 ΣΠ. 
 
  στ. Η αναλογία του λίπους και των οστών να µην υπερβαίνει το 
προβλεπόµενο ποσοστό. 
 
  ζ. Γενικά η σφαγή, η µεταφορά, ο τεµαχισµός, η συντήρηση και η 
συσκευασία των κρεάτων, πρέπει να έχουν γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Εάν κριθεί αναγκαίο το 10 ΣΠ, µπορεί να ζητήσει από τον προµηθευτή 
η διαδικασία να γίνεται παρουσία των αρµοδίων οργάνων της.  
 
 4. Ειδικότερες Απαιτήσεις (µε Βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές  των 
Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού). 
 
  α. Μοσχάρι. 
 
   (1) Από άποψη ηλικίας να ανήκει στην κατηγορία Α. 
 
   (2) Από άποψη τεµαχισµού να ανήκει στην Α’ κ΄ Β’ κατηγορία, µε 
ποσοστά 75% και 25% αντίστοιχα. (Η Γ’ κατηγορία επιτρέπεται µόνο για την 
παρασκευή κιµά). 
 
   (3) Από πλευράς ποιότητας σύµφωνα µε τη διάπλαση του 
σφαγίου, να ανήκει στις κατηγορίες S, Ε, U. 
 
   (4) Από πλευράς ανάπτυξης του λιπώδους ιστού, να ανήκει στις 
κατηγορίες 1, 2, 3.  
 
   (5) Ο κιµάς θα παρασκευάζεται από ισόποσες ποσότητες Β’ και 
Γ’ κατηγορίας. Εάν κριθεί αναγκαίο το 10 ΣΠ, µπορεί να ζητήσει από τον 
προµηθευτή να παρασκευάζει τον κιµά παρουσία των αρµοδίων οργάνων της 
(Στρατιωτικό Κτηνίατρο). 
 
   (6) Να ικανοποιείται η απαίτηση των ΕΚ 178/2002 και 853/2004 
σε ότι αφορά την ιχνηλασιµότητα. 
 
  β. Χοιρινό. 
 
   (1) Από άποψη τεµαχισµού να ανήκει στην Α’ ή Β’ κατηγορία.  
 
   (2) Από πλευράς ποιότητας να ανήκει στις κατηγορίες Ε ή U, 
σύµφωνα µε την κατάταξη EUROP. 
 
   (3) Το ηµιµόριο να µη ξεπερνά τα 50 κιλά. 
 
   (4) Τα σουβλάκια να είναι περίπου 75 γραµµάρια (14 τεµάχια 
περίπου ανά κιλό) 
 
  γ. Πουλερικά (Κοτόπουλα). 
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   (1) Να έχουν δέρµα λείο και απαλό, εύκολα αποσπώµενο και 
ελαστικό, κρέας τρυφερό και το στέρνο να είναι εύκαµπτο και ελαστικό καθ’ όλη 
την έκτασή του. 
 
   (2) Να είναι Α΄ ποιότητας. 
 
   (3) Nα έχουν βάρος από 1,2 έως 1,5 κιλά. 
 

Όρος 6ος 
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 

 
 1. Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής θα εκδίδει τριπλότυπο δελτίο 
αποστολής, θεωρηµένο από την εφορία, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα του 
προϊόντος και η επωνυµία (είδος) του προϊόντος. 
 
 2. Η πληρωµή του προµηθευτή από το ΣΠ Σερρών, θα γίνεται το 
αργότερο µέσα σε 60 ηµέρες από την έκδοση των τιµολογίων, όπου θα 
προσέρχεται ύστερα από τηλεφωνική ειδοποίησή του, προσκοµίζοντας τα στελέχη 
των δελτίων αποστολής για αντιπαραβολή και έλεγχο µε τα αντίστοιχα δελτία που 
θα παραδίδει η Μονάδα. Η εξόφληση θα γίνεται τοις µετρητοίς ή µε επιταγή ή 
µέσω Τράπεζας και θα παρακρατείται ποσοστό 4% για τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος (Ν. 2198/94) επί της καθαρής αξίας (δηλαδή µείον ΦΠΑ).  
 
 3. Παραστατικά πληρωµής, θα αποτελούν τα εκδιδόµενα τιµολόγια του 
προµηθευτή προς το ΣΠ Σερρών, µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
  α. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του αρµόδιου ∆ηµοσίου 
Ταµείου, δηλαδή βεβαίωση του Ταµείου αυτού ότι δεν εκκρεµεί καµία οφειλή σε 
βάρος του προµηθευτή, στην περίπτωση που το ποσό που θα πληρωθεί 
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €), σε αντίθετη περίπτωση θα 
διακόπτεται η ισχύς της σύµβασης. 
 
  β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµοδίου 
υποκαταστήµατος του ΙΚΑ, στην περίπτωση που το ποσό που θα πληρωθεί 
υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) €, σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η 
ισχύς της σύµβασης. 
 
 4. Τα κενά είδη συσκευασίας, δε θα χρεώνονται, αλλά θα επιστρέφονται 
στον προµηθευτή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
 5. ∆ικαιολογητικά πληρωµής θα αποτελούν το εκδιδόµενο τιµολόγιο του 
προµηθευτή που θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες ποσότητες 
στην Μονάδα – Ανεξ. Υποµονάδα (σύµφωνα µε τα εκδιδόµενα δελτία αποστολής) 
και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. 
 
 6. Με την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει στο ΣΠ Σερρών, 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ηµέρες 
πριν τη λήξη ισχύος τους. 
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 7. Ακόµη, θα γίνεται παρακράτηση 4% υπέρ φόρου εισοδήµατος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 
 
 8. Η πληρωµή διέπεται από τα καθοριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 
(ΦΕΚ138/Α/ 5.6.2003) “Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2003/35/της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές”. 
 
 9. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-
6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται 
έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που 
ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις 
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) 
προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 
 

Όρος 7ος 
Κρατήσεις –Έξοδα 

 
 Τον προµηθευτή βαρύνουν τα παρακάτω έξοδα: 
 
 1. Μεταφορικά - ζυγιστικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση του 
κρέατος στην έδρα της Μονάδας  . 
 
 2. Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία 
καθώς και των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 

Όρος 8ος 
Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες - Κήρυξη του Προµηθευτή Έκπτωτου 

 
 1. Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύµβασης η Υπηρεσία επιβάλλει κατά τη κρίση της, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 
 
  α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
  β. Πρόστιµο µέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης το οποίο παρακρατείται εντός 40ηµέρου από την επιβολή του και 
αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 
 
  γ. Πρόστιµο µέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης το οποίο παρακρατείται εντός 40ηµέρου από την επιβολή του και 
αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 
 
  δ. Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και 
γενικά από κάθε άλλο δικαίωµα. 
 
  ε. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
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σύµβασης υπέρ του ΜΤΣ. 
 
 2. Η είσπραξη του προστίµου θα πραγµατοποιείται µε την παρακάτω 
σειρά: 
 
  α. Απευθείας πληρωµή από τον προµηθευτή στη ∆ιαχείριση 
Χρηµατικού του ΣΠ Σερρών. 
 
  β. Είσπραξη από τα δικαιώµατα έναντι της Υπηρεσίας (αξία 
εµπορευµάτων - παρακράτηση του αντίτιµου των τιµολογίων). 
 
  γ. Παρακράτηση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης. 
 
 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας για ζηµιά που θα προέλθει άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του 
προµηθευτή να πραγµατοποιήσει έγκαιρα τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 4. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ενώ του έχει 
επιβληθεί και το 2ο πρόστιµο, µε διαταγή του 10 ΣΠ, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Σ. 
 
 5. Μετά την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου, το 10 ΣΠ µπορεί να 
αναθέσει την προµήθεια στον επόµενο µειοδότη του διαγωνισµού ή σε άλλον 
προµηθευτή, είτε µε διαγωνισµό, είτε χωρίς διαγωνισµό κατά την κρίση του. Η 
επιπλέον διαφορά τιµής βαρύνει τον έκπτωτο προµηθευτή για το διάστηµα που 
µεσολαβεί από την ηµεροµηνία κήρυξης του σαν έκπτωτο µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της σύµβασης. 
 
 6. Μέχρι ανάδειξης νέου προµηθευτή το 10 ΣΠ µπορεί, να προµηθεύεται 
προϊόντα της ίδιας ποιότητας από το ελεύθερο εµπόριο, η δε διαφορά τιµής να 
επιβαρύνει τον έκπτωτο προµηθευτή. 
 
 7. Η είσπραξη της παραπάνω διαφοράς τιµής γίνεται είτε από όσα τυχόν 
δικαιούται προς είσπραξη, είτε από την ιδιαιτέρα του περιουσία κατά τις διατάξεις 
περί δηµοσίων εσόδων. 
 
 8. Ένσταση στην επιβολή κύρωσης µπορεί να υποβληθεί για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από το 10 ΣΠ. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το 10 ΣΠ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή 
µε άλλη οιασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή. 
 
 9. Σε περίπτωση που προϊόν (τρόφιµο) χαρακτηρισθεί επιβλαβές ή 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος 
άρθρου µέχρι και διακοπής της σύµβασης (προσωρινής ή οριστικής). 
 

Όρος 9ος 
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
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 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη µέσα στον 
συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή. Σαν 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του εργοστασίου ή του καταστήµατος του προµηθευτή. 
 
  β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή κατάστηµα του προµηθευτή. 
 
  γ. Πληµµύρα 
 
  δ. Σεισµός 
 
  ε. Πόλεµος 
 
  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή αποδειγµένη βλάβη των 
µηχανηµάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 
  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς δικτύου). 
 
  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
 2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην 
υπηρεσία µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 2 ηµερών από την εκδήλωσή τους, 
ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει µέσα 
στην ίδια προθεσµία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρµόδια 
κρατική αρχή. 
 
 3. Λοιπά κατά τα αναφερόµενα στο Άρθρο 5.3 των Ειδικών Όρων της 
∆ιακήρυξης. 
 

Όρος 10ος 
Αποκλεισµός Προµηθευτή Από τις Προµήθειες των Ε∆ 

 
 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 
του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων και, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής για ορισµένο ή αόριστο χρόνο 
από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης 
συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί 
προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για 
την οποία έχει καταδικαστεί αµετάκλητα. 
 
 
 

Όρος 11ος 
Εγγυοδοσία Καλής Εκτέλεσης-Υπογραφή Σύµβασης 
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 1.  Ο µειοδότης κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίστηκε από το 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ, 
όπως παρακάτω: 
 
  ...........................................:..............................................................ευρώ 
(….............€), τραπέζης.............................αριθµού ...................... 
 
 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µέσα σε τριάντα 
(30) ηµέρες από την εκπλήρωση κάθε συµβατικής υποχρέωσης του προµηθευτή. 
 
 

Όρος 12ος 
Λοιπά 

 
 1. Αποκλείεται στον προµηθευτή η εκχώρηση των δικαιωµάτων και των 
υποχρεώσεών του, συνολικά ή µερικά σε οποιοδήποτε τρίτο. 
 
 2. Τα δικαιώµατα της Υπηρεσίας, λόγω µη εφαρµογής των όρων 
συµφωνιών και συµβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προµηθευτής έχει να 
λαµβάνει από το δηµόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
 3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καµία επίδραση στην ποιότητα, τιµή και στον χρόνο παράδοσης των 
ειδών. 
 
 5. Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης λύνεται, 
εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το 
δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισµός, µε εφαρµογή του 
Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης 
οποτεδήποτε, µετά από 10ήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, εφόσον αυτή 
κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (τιµή - 
ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προµηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή στο 
∆ηµόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Τούτο αποτελεί λόγω 
καταγγελίας αιτία λύσης της σύµβασης λόγω πληµµελούς εκτέλεσης αυτής. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή. 
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  δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία 
ακατάλληλα, για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή.  
 
  στ. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας του Στρατιωτικού Πρατηρίου 
Σερρών (ΣΠΣ). 
 
  ζ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία χορηγήσει κατεψυγµένα κρέατα 
και πουλερικά. 
 
 7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από 
την υπηρεσία χρονικούς περιορισµούς (ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά 
την είσοδο, παραµονή και έξοδο από τα Στρατόπεδα. 
 
 8. Οι εκπρόσωποι του προµηθευτή οι οποίοι θα µεταφέρουν τα προϊόντα 
και θα υπογράφουν αν απαιτηθεί τα πρωτόκολλα δειγµατοληψίας ή απόρριψης 
είναι οι: 
 
  Εταιρεία ............................................................................ 
 
  (α) .................................................................................. 
 
  (β) .................................................................................. 
 
 9. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στα Στρατόπεδα 
«ΚΛΕΙΣΑΡΗ» και «ΣΙΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η» 2 φωτογραφίες του ιδίου και του κάθε 
εκπροσώπου του (ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτηµένος να υπογράφει τα 
πρωτόκολλα δειγµατοληψίας ή απόρριψης όταν απαιτείται) που θα εισέρχονται σ’ 
αυτά για τη µεταφορά των προϊόντων προκειµένου να εκδοθούν δελτία εισόδου 
τους. Με το πέρας των συµβατικών υποχρεώσεων τους τα δελτία θα επιστραφούν 
στα στρατόπεδα. 
 
 10. Η παρούσα σύµβαση και όλες οι λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της 
προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 
 
 Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συµφωνία επί όλων των αναγραφοµένων 
όρων, και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα αναγραφόµενα, υπογράφεται 
η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) αντίτυπα (από ένα για 10 ΣΠ/4Ο ΕΓ, ΣΠ Σερρών 
και ανάδοχο προµηθευτή), όπως παρακάτω: 
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 Για την Αναθέτουσα Αρχή    Για τον Προµηθευτή 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» 
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          10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
          «Χ ΜΠ» 
          4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
              Σεπ 20 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ …/ 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 
Κρέας Μόσχου 

(νωπό) 

Μπριζόλα Μ/Ο (έως 250 γραµ.)  
Μπριζόλα Α/Ο (Από 200 έως 250 γρ.)  
Σπαλοµπριζόλα Μ/Ο (έως 250 γραµ.)  
Μπριζόλα κόντρα (έως 250 γραµ.)  
Σπάλα Μ/Ο  
Μηρός  
Σπάλα Α/Ο  
Ελιά Α/Ο  
Ποντίκι  
Φιλέτο  
Τρανς  
Στρογγυλό  
Κιλότο  
Νουά  

2 
Χοιρινό Κρέας 

(νωπό) 

Μπριζόλα Μ/Ο (έως 280 γραµ.)  
Μπριζόλα κόντρα (έως 280 γραµ.)  
Μπούτι (µηρός) Μ/Ο  
Μπούτι (µηρός) Α/Ο  
Σπάλα (ωµοπλάτη) Μ/Ο  
Σπάλα (ωµοπλάτη) Α/Ο  
Σουβλάκι (έως 100 γραµ.)  
Πανσέτα Μ/Ο  
Πανσέτα Α/Ο  
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Ψαρονέφρι  
Λαιµός  
Κότσι  

3 
Πουλερικά 

(Νωπά) 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΣΤΗΘΟΣ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΜΠΟΥΤΙ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΦΙΛΕΤΟ  
Σνίτσελ κοτόπουλο  
Σουβλάκι κοτόπουλο (έως 100 γραµ.)  
Σουβλάκι κοτο-µπέικον(έως 100γραµ.)  
Γαλοπούλα (ολόκληρη)  

4 
Πουλερικά 

(κατεψυγµένα) 

Κοτόπουλο τύπου 65% ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΣΤΗΘΟΣ  
Κοτόπουλο τύπου 65% ΜΠΟΥΤΙ  
Κοτοµπουκιές  
Γαλοπούλα (ολόκληρη)  

5 ∆ιάφορα 

Αρνήσιο κρέας (γάλακτος - πλήρες 
σφάγιο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 
κιλά) 

 
Κρέας Αιγοειδών (γάλακτος - πλήρες 
σφάγιο το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 
κιλα) 

 
Σουτζουκάκι  
Μπιφτέκι  
Μπιφτέκι γεµιστό  

            Σηµείωση: Οι µερίδες που αφορούν κοτόπουλο, να κυµαίνονται από 280 µέχρι 340 γρ. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 Για την Αναθέτουσα Αρχή      Για τον Προµηθευτή 
 

 
  Ανχης (ΠΖ) Θεοδωρίδης Μαυρουδης 

 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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