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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Δπσλπκία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΑΝΣΓΟΤ 
ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟΤ ΧΣΖΡΗΟΤ» 

Πφιε ΜΑΛΟΤΝΣΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 902ΚΒΣ 

Υψξα ΚΤΠΡΟ 

Κσδηθφο ΝUTS CY00 

Σειέθσλν 00357 22412781 

Φαμ 00357 22412741 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  eldyk-prom@army.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Λγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Ληάπαηαο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.army.gr  

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ηξαηησηηθφο ρεκαηηζκφο, ν νπνίνο απνηειεί κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή 
θαη αλήθεη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε άκπλα. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε.  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

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

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο13 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ θπιηθείνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΛΓΤΚ 
πνπ αθνξνχλ ζην ζπζζίηην θαη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ΚΦΜ θαη ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθψλ. 

Χο είδε θπιηθείνπ νξίδνληαη: είδε ηξνθίκσλ εηδηθνχ ηχπνπ, ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζηα 
θπιηθεία ησλ Μνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δ ή αγνξάδνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζπζζηηίνπ.  

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV) : CPV: 15810000-9, 15500000-3, 15511210-8, 15982200-7  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα17: 

                                                           
13

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

mailto:eldyk-prom@army.gr
http://www.army.gr/
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ΣΜΖΜΑ 1  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ», εθηηκψκελεο αμίαο 28.466,79€  

ΣΜΖΜΑ 2  : «ΝΧΠΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ», εθηηκψκελεο αμίαο 93.268,87€  

ΣΜΖΜΑ 3  : «ΝΧΠΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ», εθηηκψκελεο αμίαο 44.461,44€  

ΣΜΖΜΑ 4  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ», εθηηκψκελεο αμίαο 25.313,14€  

ΣΜΖΜΑ 5  : «ΓΑΛΑ-ΝΧΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ», εθηηκψκελεο αμίαο 3.384€  

ΣΜΖΜΑ 6  : «ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ», εθηηκψκελεο αμίαο 79.043,1€  

ΣΜΖΜΑ 7  :«ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ-ΣΟΣ-ΑΝΣΟΤΣ» , εθηηκψκελεο αμίαο 114.466,90€  

 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία 
αλαθέξνληαη, ζα απνξξίπηνληαη. 

 Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ή θαη φια ηα  ηκήκαηα ηεο πξνκήζεηαο. 
 

 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 388.404,50 €. Ζ ελ ιφγσ εθηίκεζε, θαζψο 
θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο ε 
δήηεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δε δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα θαη ηίζεηαη γηα ηνλ ζθνπφ 
ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε 12 κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έμη (6) κελψλ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί θαηά ηκήκα θαη κε δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ απηψλ φπσο παξαπάλσ, κε ην 
θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 19  ηηκήο, αλά ηκήκα 
ζπλνιηθά θαη φρη αλά πξντφλ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο20: 

ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πεξί Δθκεηαιιεχζεσλ Δμππεξεηήζεσο Πξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
(ΦΔΚ Β‟ 181/1981) 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», κε ηηο ηζρύνπζεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ  

ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) 21 , “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2007 -2013», 

                                                                                                                                                                                                           
17

 Ρρβλ άρκρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων και 
μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ 
απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ 
Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο)  ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν. 4412/2016. 

19
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

20
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

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

21
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

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

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

ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο 
ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,22 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο”, 

ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη 
ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 23,  

ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”24 

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

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

ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 194) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” 

ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ »25 

ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 
“Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..),26 

ηνπ π.δ 39/2017 (Α΄ 64) “Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ” 

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

                                                           
22

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
23

 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 2021  
24

 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων 
ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

25
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016 

(Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 
26

 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 και ςτο 
μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ. Βλ. 
Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75  
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ηεο ππ‟ αξηζκφ Φ.800/133/134893 δηαηαγήο, «Μεηαβίβαζε Οηθνλνκηθήο εμνπζίαο ησλ Τθππνπξγώλ 
Δζληθήο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε 
Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ πνπ εμαξηώληαη από Απηέο» (ΦΔΚ Β’ 2300/07). 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (2009) 

ηεο ΠΓΔ-ΔΚ-472, 2009, ηερληθήο πξνδηαγξαθήο εηδώλ θπιηθείνπ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 23/03/2020 θαη ώξα 13:00 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 
άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 24/03/2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο27  

Πξνθήξπμε28 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 12/02/2019 
ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 29 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 30.  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ..31 :  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ : 86170 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
παξνπζηάδεη αλαθνξηθά κε ηελ έδξα ηεο, δεκνζίεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Κππξηαθφ Σππν, θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

α) Δθεκεξίδα «ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ» 

β) Δθεκεξίδα «ΠΟΛΗΣΖ» 

γ) Δθεκεξίδα «ΖΜΔΡΗΝΖ»  

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) :   www.army.gr  ζηελ δηαδξνκή : Γεκνζηεχζεηο ► Πξνκήζεηεο ► Γεκνζηεχζεηο 
Γηαγσληζκψλ .  

                                                           
27

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
28

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

29
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

30
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 

του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
31

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Σχπν βαξχλεη ηζφπνζα ηνπο αλαδφρνπο ηεο χκβαζεο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 
θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο32 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

                                                           
32

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο33  είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε κε αξ. 02/2019 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα34 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

 ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]35  

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο36. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 11 εκέξεο πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα 
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 
ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 
έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην 
θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 37 . Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 
ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

                                                           
33

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 
2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι να 
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 
63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των 
εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και 
τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί 
και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ 
ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

34
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, υποδείγματα 

προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
35

 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
36

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν  
επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ 
και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, 
ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

37
 Ρρβλ τθν με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ38. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.39 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 
ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).40 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε 
απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ 
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα 
απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 
επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 
ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα41. 

2.1.5 Δγγπήζεηο42 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-
κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

                                                           
38

 Άρκρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ Α.Α. παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά 
δικαιολογθτικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
Σε περίπτωςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 27 και ςτθν παρ. 7 του άρκρου 28, θ 
προκεςμία αυτι ανζρχεται ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ. Ρρβλ και άρκρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου 

39
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

40
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

41
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

42
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-11- 

 

θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε 
κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο),   

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 
ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ.43 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή44 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο45. Δθφζνλ ηνπο 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε απηέο απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.46   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο47 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 48 , πνπ 
αλέξρεηαη: 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 1, ζην πνζφ ησλ 570 € 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 2, ζην πνζφ ησλ 1.866 € 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 3, ζην πνζφ ησλ 890 € 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 4, ζην πνζφ ησλ 507 € 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 5, ζην πνζφ ησλ 68€ 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 6, ζην πνζφ ησλ 1.581€ 

 Γηα ην ΣΜΖΜΑ 7, ζην πνζφ ησλ  2.290€ 

Οηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα πέξαλ ηνπ ελφο ηκήκαηνο, θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ ην νπνίν λα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ ησλ ελ ιφγσ ηκεκάησλ. 
Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηα ηκήκαηα 2, 3 
θαη 4, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 1.866 +890 +507 =3.263€.   

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 20/07/2020, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα 
λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  

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

44
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

45
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

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

46
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

47
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

48
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 
4412/2016) 
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α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ 
απηψλ, θαη   

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 
2.2.8, ή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη 
εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ49  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο50 :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 
λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

                                                           
49

 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
50

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-14- 

 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά 
θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 
εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

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

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο51.  

2.2.3.3. Καη‟ εμαίξεζε, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 
ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ 
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη 52  απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ 
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο53,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

                                                           
51

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

52
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

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

53
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 
ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα 
ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)54. 

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ 
ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.455 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 
κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 56. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016. 

                                                           
54

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

55
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 

56
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο57  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαιηείηαι να 
αζκούν εμπορική ή βιομητανική ή βιοηετνική δραζηηριόηηηα ζσναθή με ηο ανηικείμενο ηης 
προμήθειας, δηλαδή με εμπορία ή παραγωγή ηροθίμων. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαιηείηαι λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από 
ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ 
πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ 
Υώξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα58  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη59 δειψλνπλ φηη  δηαζέηνπλ/παξέρνπλ κέζν ''γεληθφ'' εηήζην 
θχθιν εξγαζηψλ: 

αξηζκφο εηψλ 3, κέζνο γεληθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηελ εθηηκψκελε αμία θάζε 
ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

                                                           
57

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
58

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο 
παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ 
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, 
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα 
κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), 
είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία 
κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλότητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

59
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα60  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη61: 

α) λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά (εξγαζηεξηαθνχ – ρεκηθνχ ειέγρνπ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα 
ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

β) λα πεξηιακβάλεη βεβαίσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην νπνίν λα 
βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φηη ηα ππνζηαηηθά ηνπ 
παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή – θαηαζθεπαζηή πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο πεξί ηεο Τγηεηλήο θαη ηνπ Δπίζεκνπ 
Διέγρνπ ησλ Σξνθίκσλ Καλνληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ εγθξίζεσο γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

γ) λα δηαζέηνπλ βεβαίσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε νπνία λα βξίζθεηαη 
ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φηη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία ηα κέζα κεηαθνξάο θξίζεθαλ θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηα νπνία 
πεξηιακβάλεη ε πξνζθνξά ηνπο, είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ απηνθίλεηα ή θνξηεγά ή ςπγεία θη εθνδηαζκέλα κε 
θαηάιιεια ξάθηα ή θιεηζηά δνρεία. 

δ) λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο. 

ε) λα δηαζέηνπλ Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ, εθδηδφκελε απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαιφγσο ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο 
πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία-βηνκεραλία, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο. 
Οη ελδηαθεξφκελεο βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο 
βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηνπο. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο62  

Οη επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή/θαη δηαθίλεζεο εηδψλ θπιηθείνπ πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη λα 
εθαξκφδνπλ ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε 
ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ και τθν 
εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ 
που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ 
επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν 
αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ και τα  
μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν 
το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, 
τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... 
ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των 
ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ 
μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλότητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου 
παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

61
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 

62
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια 

τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 4412/2016) 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 
θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 63. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 
4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 
παξνχζα Παξάξηεκα Γ ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 
1599/1986. Σν ΔΔΔ 64  θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 165. Σνλίδεηαη όηη θαηά ηνλ έιεγρν από ηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ 
βηνκεραληώλ – βηνηερληώλ, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. θαη 2.2.7., ηα νπνία ζα  επηδεηθλύνπλ 
ζηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα66 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά 
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 
ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201667. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απνδεηθλύνπλ όηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνύζαο θαη όηη πιεξνύλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)68. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.469. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ 
θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

                                                           
63

 Πξβι ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78  λ. 4412/2016.   
64

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα 
αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, .., 
Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

65
 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται  οδθγίεσ 

για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.  
66

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 
εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 
2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των 
οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

67
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

68
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

69
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-19- 

 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο 
ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ 
έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ70. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά71: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο   

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
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 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
71

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

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

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

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

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

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

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

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

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ 
φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 72 , εθφζνλ ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία . [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ 
είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]: 

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα 
ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα 
ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο 
έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ 
κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 
κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη 
ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην  δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ 
έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 
απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ 
ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί 
θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη 
γλσζηνί. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  
απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο 
ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» 73.θαη 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 
κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

                                                           
72

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
73

 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.74 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.  

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη 
ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.75 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν δηθαηνινγεηηθά. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή 
θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε 
Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 
δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο76 πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε 
ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

                                                           
74

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, 
κατά περίπτωςθ . 

75
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
76

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο 
πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.77 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο78  

Κξηηήξην αλάζεζεο79 ηεο χκβαζεο80 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο81. Ζ αλάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλά ηκήκα θαη φρη αλά πξντφλ, ή κε ηνπο ζπλδπαζκνχο 
ησλ ηκεκάησλ νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α Μέξνο Α θαη 
Παξάξηεκα Β ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά 
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο82. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 
(ΦΔΚ 1924/Β – 19.05.17) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 83 84. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ 
ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ 
θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. 
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ 
προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

78
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
79

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

80
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
81

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

82
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

83
 Θ εν λόγω Υπουργικι Απόφαςθ εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ των Υπουργικϊν Αποφάςεων των παρ. 5 του άρκρου 36 και 

τθσ παρ. 6 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 
84

 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 και 5 
του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
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Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο85. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα86, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 
λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο 
ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα 
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ 
ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 
ειεθηξνληθό αξρείν pdf]. 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη 
απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ 
ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία 
έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα 
πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη 
απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 
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 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
86

 Ρρβλ άρκρο 11, παρ. 1.11 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
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Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία 
φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο87. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ88:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

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

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο  
Α ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 
πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 
αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα89 90.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ91. 

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

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο 
φπσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Δ ηεο δηαθήξπμεο ην νπνίν ζα αλαξηεζεί θαη 
ειεθηξνληθά ζηε ζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. O πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ 
(ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην 
Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf. 

Α. Σηκέο 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. 92 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

                                                           
87

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

88
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 

89
 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

90
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει 

των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 

91
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

92
 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  

ανκρωποϊρεσ κ.α. 
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α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,  

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή93 ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ94   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 3 κελψλ 
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ95 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 
ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 
πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 
πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,96  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 
ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

                                                           
93

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
94

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
95

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
96

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-26- 

 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

η) ε νπνία δελ πεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ97 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο 
απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα 
εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 
ηελ 24/03/2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν 
ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ 
ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 
ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηνπ νξγάλνπ98.  

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 
θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα 
γίλνληαη θαη εληαία. 

γ) Αθνινχζσο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνκεραληψλ – βηνηερληψλ, έιεγρνο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο ηξνθίκσλ, πνπ θξίλνληαη σο ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΔ, θαηά ηνλ 
πξνέιεγρν, απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ ζπκκεηνρήο ησλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνυπνζέζεηο Δγθαηαζηάζεσλ Βηνηερληψλ - Βηνκεραληψλ - Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ (Άδεηεο 
Λεηηνπξγίαο Βηνκεραληψλ Παξαγσγήο Δηδψλ Κπιηθείνπ): 

1. Σα είδε θπιηθείνπ παξάγνληαη ζε βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο ηξνθίκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηνλ 
αλάινγν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κέζα. Οη αλσηέξσ βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. θαη 2.2.7., 
ηα νπνία ζα  επηδεηθλχνπλ ζηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ. 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  

98
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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2. ε εηζαγσγείο – αληηπξνζψπνπο νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ δεηνχληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, επίζεκα κεηαθξαζκέλα θαη επηπιένλ πξφζθαηε (εληφο έηνπο) βεβαίσζε 
επηζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή αξρή ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο. 

δ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 
θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ 
δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

ε) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 
πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή99 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 
88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο100.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ101.  

Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 
παξνχζαο.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 102  - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  
πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, έληεθα (11) εκεξψλ 103 απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο 
ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην 
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  
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 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 του ν. 
4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων' θ Α.Α. 
δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να κζςει με 
τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ του οποίου κα πρζπει να 
εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο 
θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 
δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ 
εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη 
θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 
(θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 
εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο 
κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ104.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 
απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα 
κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 
εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 
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α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 
παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν 
ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 
ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη 
ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα 
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 
αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο105 ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ 
πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε 
(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο106. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά107 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 
Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ108 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 
άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 
πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
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  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και   
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

108
  Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ   

Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ 
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α 
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β 
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε 
παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 
πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο109. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ 
ηελ ΑΔΠΠ110. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά 
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά111. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

                                                           
109

  Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
110

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

111
  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 112 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 
εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 
εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 113 114 

                                                           
112

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
113

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
114

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον πρόκειται 
για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι 
προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ 
τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ 
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4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο115  

4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να 
μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

115
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 
θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (03) κελψλ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο116  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν117 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην 
απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ118   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ 
ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 
6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή) θαη απφ ηηο 07:15 π.κ. έσο ηηο 09:00 π.κ. ζηηο έδξεο ζησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ 
ηεο ΔΛΓΤΚ, φπσο παξαθάησ: 

α. ηξαηφπεδν «ΑΝΣΓΟΤ ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ» πεξηνρή Άγηνο Ησάλλεο, Μαινχληαο, 

β. ηξαηφπεδν «ΑΝΓΡΔΑ ΕΑΚΟΤ», πεξηνρή Αζαιάζζαο, 

γ. ηξαηφπεδν «ΑΝΣΓΟΤ ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟΤ ΧΣΖΡΗΟΤ», πεξηνρή Μαινχληαο, 

δ. Λέζρε Αμησκαηηθψλ ΔΛΓΤΚ, πεξηνρή Λεπθσζίαο νδφο Λεσλίδνπ 18Α (Έλαληη Πιαηείαο Διεπζεξίαο), 

ε. ΚΘΔ Αγ. Θενδψξνπ, πεξηνρή Επγίνπ. 

6.1.2. Με ηελ πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηηο Γηαρεηξίζεηο Δθνδίσλ ησλ παξαπάλσ Μνλάδσλ – Αλεμ. 
Τπνκνλάδσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, 
ζηνπο αληίζηνηρνπο Γηαρεηξηζηέο Γειηίν Απνζηνιήο («Way Bill»), ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 

α. ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο,  

β. ην πιηθφ,  

γ. ε πνζφηεηα, 

δ. ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε, 

ε. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16   ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). 
Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην 
επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α. Ο έιεγρνο ησλ εηδψλ θπιηθείνπ βαζίδεηαη ζηνλ Κ 422-10 (ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ-2 θιάζε 
επηζεσξήζεσλ), ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ 
αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηξνθίκσλ. 

β. Γηθαίσκα ειέγρνπ έρνπλ ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ν 
Ηαηξφο ηεο Μνλάδνο. 

γ. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ: 

1. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη 
ζηα θπιηθεία θαη θαηά ηελ θξίζε ησλ Μνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ. 

2. Δθηάθησο θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 
νξγάλσλ ή κεηά απφ δγε ηνπ πξντζηακέλνπ ρεκαηηζκνχ, ζηελ έδξα ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα – 
εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηνχ. 

3. Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζηε Μνλάδα, 
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

4. Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ, νινγξάθσο, θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
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         5. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα ή ππεξεζία δχλαηαη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη ελ 
απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ε δεηγκαηνιεςία 
γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδνο ή ηεο 
ππεξεζίαο. 

δ. Δίδε ειέγρσλ 

1. Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά 
εθηξνπέο , δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξνïφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη 
ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, 
πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε, αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ (ζηνηρεία πξνκεζεπηνχ, 
εκεξ. παξαγσγήο ή ιήμεο θιπ.),θαζψο επίζεο αληηθαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

2. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Γηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο 
θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο ζε πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά, 
ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 
είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο Κξαηηθά Δξγαζηήξηα. 

3. Δίδε εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ: Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 
είλαη Μηθξνβηνινγηθέο, Υεκηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. 

4. Μέζνδνη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ: Σα ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα 
εθαξκφδνπλ ηηο «Σερληθέο Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ (Μηθξνβηνινγηθψλ ,Υεκηθψλ, Ηζηνινγηθψλ) 
Σξνθίκσλ - Πνηψλ - Νεξνχ>>, έθδνζεο 2006/ΓΔ». 

5. Δπηινγή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ: Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο Μνλάδνο. 
Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 

6. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο:  

α. Σα είδε θπιηθείνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ θαη νη 
θαη‟ έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηνπο, δηέπνληαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Κεθ. 1 ηνπ Κ.Σ.Π. 

β. Δηδηθά γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο, επί κε θαλνληθφηεηαο ηνπ αξρηθνχ 
δείγκαηνο, ε εμέηαζε επαλαιακβάλεηαη ζε λέν δείγκα κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία αληηπξνζψπνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή. 

7. Απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεκαρίσλ γηα θάζε αλάιπζε: Καη‟ ειάρηζην 2 ηεκάρηα/ είδνο 
αλάιπζεο. 

8. Σα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ αλαιχζεσλ. Ζ 
επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 
νξηζηηθφ – παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο – απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 
ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 
αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη‟ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο απφ ην άξζξν 6.1.1. ρξφλνπο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 
ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε 
απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 
θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 
ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα 
ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη 
πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.119 

6.2.3 Ζ επίζθεςε ηνπ πξνκεζεπηή ζηε Γελ. Γρζε ΚΦΜ, γηα παξαγγειίεο εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηε Γελ. Γρζε ΚΦΜ. Οη παξαγγειίεο ησλ εηδψλ πξνο κεηαπψιεζε, εθηηκψληαη 
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γελ. Γρζεο ΚΦΜ Σα είδε θαη πνζφηεηεο, πνπ παξαγγέιινληαη θάζε θνξά 
ζα είλαη ζπλάξηεζε ησλ αδηάζεησλ πνζνηήησλ απφ πξνεγνχκελεο παξαιαβέο θαη ηεο δήηεζεο ησλ 
εηδψλ απφ ηηο κνλάδεο. 

 
6.2.4  Δίδε πνπ πξνβιέπεηαη λα θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεσο, απηή λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο θαη 
επηπιένλ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη : 

 
  α.  Να παξαδίδεη ζηε Γελ. Γρζε ΚΦΜ θαη ηηο Μνλάδεο είδε λεφηεξεο παξαγσγήο θαη ζε 

πνζφηεηεο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
πψιεζή απηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην είδνο δελ πνπιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο, ηόηε ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν είδνο λεόηεξεο παξαγσγήο ή ζε πίζησζε 
ηεο δηαρείξηζεο, κε έθδνζε πηζησηηθνύ. 

 
  β.  Δθφζνλ ηα δηαηηζέκελα είδε είλαη επαιινίσηα θαη απαηηείηαη ςπγείν, θαηαςχθηεο ή 

ζεξκνζάιακνο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, ηφηε απηφ ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηα πξντφληα ηνπ. 
 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

                                                           
119

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ 
οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε 
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 
θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηεο ΔΛΓΤΚ κε είδε θπιηθείνπ, 
γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ κε απηά ηεο Γεληθήο Γηαρείξηζεο Δθνδίσλ, ηεο Γηαρείξηζεο ΚΦΜ θαη ηεο Λέζρεο 
Αμησκαηηθψλ, γηα έλα έηνο. 

 

Σεθκεξίσζε ππνδηαίξεζεο ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα εμήο ηκήκαηα: 

 ΣΜΖΜΑ 1  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ»  

ΣΜΖΜΑ 2  : «ΝΧΠΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ»  

ΣΜΖΜΑ 3  : «ΝΧΠΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ»  

ΣΜΖΜΑ 4  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ»  

ΣΜΖΜΑ 5  : «ΓΑΛΑ-ΝΧΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ»  

ΣΜΖΜΑ 6  : «ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ» 

ΣΜΖΜΑ 7  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΣΟΣ-ΑΝΣΟΤΗΣ»  

Ζ ελ ιφγσ ππνδηαίξεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε φηη: 

α. ηα πξντφληα ηνπ θάζε ηκήκαηνο πξννξίδνληαη γηα πξνκήζεηα κφλν απφ ηελ ΔΛΓΤΚ  

β. αλήθνπλ, αλά ηκήκα, ζηελ ίδηα αγνξά θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηά ηνπο απφ 
έλαλ πξνκεζεπηή 

γ. ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα έηνο 

δ. επλνείηαη ε αλάπηπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, κε άκεζε επίπησζε ζηελ ηηκή 

ε. επλνείηαη ε αλάπηπμε πγεηνχο αληαγσληζκνχ, ιφγσ κείσζεο ησλ πνζψλ ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Απαηηήζεηο: 

Γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ απαηηείηαη ζπκκφξθσζε κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ – Έθδνζε 2009 ηνπ Γεληθνχ Υεκείν ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ είλαη 
απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην 
πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο, απφ ηνπο αλαδφρνπο ζε φια ηα ζηάδηα. 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ: 

Οη αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αλαθέξνληαη ζην θάζε είδνο (π.ρ. είδε ζάληνπηηο), ε απαηηνχκελε 
απφ ηελ ΔΛΓΤΚ ζχζηαζε ησλ πξντφλησλ, πεξηγξάθεηαη ζην ΜΔΡΟ Β (π.ρ. ζάληνπηηο ινχληδα – 
ραινχκη – ληνκάηα) γηα ηα νπνία θαη ζα ππνβιεζεί πξνζθνξά, ηεξνχκελσλ ησλ αθφινπζσλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. 
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ΣΜΖΜΑ 1  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ» 

1-1 ΣΤΡΟΠΗΣΑ, 1-8 TAΥΤΝΟΠΗΣΑ, 1-9 ΜΟΤΣΟΚΟΤΛΟΤΡΟ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 100 γξ. θαη ειάρηζην. Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί έςεζε 
θαη πνπ θαηά ηελ δχγηζή ηνπο βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

ΤΝΘΔΖ  

Γέκηζε: ≥35% , ζην ςεκέλν πξντφλ. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

L. monocytogenes: απνπζία/25 γξ. 

E. coli: <10 cfu/g. 

St. coagulase positive: <10 cfu/g. 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ, θαη λα πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.1881/2006. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεσλ-ππνθαηάζηαησλ ηπξψλ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψλεη κε ζαθήλεηα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηχπν ηνπ ηπξνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Οκαδηθψο εληφο εηδηθψλ ραξηνθηβσηίσλ ή αλνμείδσησλ ζθεπψλ πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε 
επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί (ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα, ζε κία ζηξψζε, απαγνξεπκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο ηνπ κε «ρχδελ» κνξθή. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

ΓΗΑΘΔΖ  

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ραξηνπεηζέηα κε κηθξή ραξηνζαθνχια ή αδηάβξνρν 
ραξηί θαηάιιειν γηα ηξφθηκα. Άπαληα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≥65°C .Σελ ζεξκνθξαζία απηή ζα πξέπεη 
λα έρεη ην πξντφλ ζην ςπρξφηεξν ζεκείν ηνπ (θέληξν). 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληφο ζεξκνζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο >70°C . 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

24 ψξεο 
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1-2 ΕΑΜΠΟΝΟΣΤΡΟΠΗΣΑ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 100 γξ. θαη ειάρηζην. Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί έςεζε 
θαη πνπ θαηά ηελ δχγηζή ηνπο βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

ΤΝΘΔΖ  

Γέκηζε ηπξνχ: 30% , ζην ςεκέλν πξντφλ. 

Αιιαληηθφ: ≥10% , ην νπνίν ζα είλαη εληαίν θαη φρη ηεκαρηζκέλν. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 1-1. 

ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

χκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αιιαληηθφ απφ ηνλ ΚΣΠ θαη ηελ ηζρχνπζα 
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 1-1, επηπιένλ ην αιιαληηθφ ζα είλαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλα απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο ηα 
νπνία έρνπλ ππνζηεί κάιαμε. 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Όπσο 1-1. 

 

1-3 ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 100 γξ. θαη ειάρηζην. Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί έςεζε 
θαη θαηά ηελ δχγηζή ηνπο βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

ΤΝΘΔΖ  

Γέκηζε (ζπαλάθη ή ζπαλάθη κε ηπξφ) : ≥ 30% 

H γέκηζε απνηειείηαη απφ ζπαλάθη πξψηεο πνηφηεηνο, απαιιαγκέλν απφ γαηψδεηο πξνζκίμεηο, 
θπηνθάξκαθα ή θπηηθνχο ηζηνχο ζε θαηάζηαζε ζήςεσο. Σν ιαραληθφ έρεη ππνζηεί θαηεξγαζία κε 
βξαζκφ, έρεη πξνζηεζεί κείγκα απγνχ θαη ηπξνχ ζε ηξίκαηα. Τπάξρεη παξαιιαγή ηνπ πξντφληνο πνπ δελ 
ζπλνδεχεηαη απφ απγά θαη ηπξφ, θαη θέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε ζαλ λεζηίζηκν. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 1-1, επηπιένλ απαγνξεχεηαη ε παξνπζία μέλσλ θπηηθψλ ηζηψλ ή αδξαλψλ πξνζκίμεσλ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Όπσο 1-1 
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1-4 ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΑ  

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 100 γξ. θαη ειάρηζην. Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί έςεζε 
θαη πνπ θαηά ηελ δχγηζή ηνπο βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

ΤΝΘΔΖ  

Αιιαληηθά – ινηπά ζπζηαηηθά ≥ 30% 

Αιιαληηθφ: Απηνηειέο ηεκάρην απφ ινπθάληθν Φξαγθθνχξηεο ή ινπθάληθν ρσξηάηηθν πνπ έρεη ππνζηεί 
έςεζε. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-2 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 1-2, επηπιένλ, απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεκαρίσλ αιιαληηθνχ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

Όπσο 1-1 

 

1-5 ΜΠΟΤΓΑΣΑ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 100 γξ. θαη ειάρηζην. Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζε έηνηκν πξντφλ πνπ έρεη ππνζηεί 
έςεζε θαη θαηά ηελ δχγηζή ηνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

ΤΝΘΔΖ  

Όπσο 1-1. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-1. 

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 1-1. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Όπσο 1-1 

 

1-6 ΔΗΓΖ ΠΗΣΑ, 1-7 ΠΔΨΝΗΡΛΗ 

ΒΑΡΟ  

Αηνκηθή πίηζα: 

Βάξνο θαηά ηεκάρην 150 γξ. θαη' ειάρηζην. 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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β. Πετληξιί: 

Βάξνο θαηά ηεκάρην 150 γξ. θαη' ειάρηζην. 

Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί έςεζε θαη πνπ θαηά ηελ δχγηζή ηνπο βξίζθνληαη 
ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

ΤΝΘΔΖ  

Αξηνζθεχαζκα 50% 

Αιιαληηθφ 20% 

Οπνηνζδήπνηε ζθιεξφ ή εκίζθιεξν ηπξί 20% 

Λνηπά 10% 

Δπί κέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα επί κέξνπο πνζνζηά ησλ αιιαληηθψλ θαη 
ηπξηψλ, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζην πξνζθεξφκελν είδνο (πρ. γηα πξντφλ κε 20% αιιαληηθφ 
θαηαηίζεηαη ε επί κέξνπο ζχλζεζε: δακπφλ 50%, ινπθάληθν ρσξηάηηθν 50%). 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-2 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 1-2, επηπιένλ ην αιιαληηθφ είλαη δπλαηφ λα είλαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ ζχγθνπην θξέαο ή 
πξντφληα σξηκάλζεσο απφ αδξά ηεκαρηζκέλν θξέαο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Όπσο 1-1 

 

ΣΜΖΜΑ 2  : «ΝΧΠΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ» 

2-1 ΜΖΛΟΠΗΣΑ, ,2-3 ΟΚΟΛΑΣΟΠΗΣΑ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 90 γξ. θαη‟ ειάρηζην 

ΤΝΘΔΖ  

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 2-4 έσο 2-5.  

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 2-4 έσο 2-5. 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 114 , 131 & 132 ηνπ ΚΣΠ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Όπσο 2-4 έσο 2-5. 

 

2-2 ΝΣΟΝΑΣ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 90 γξ. θαη‟ ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 2-4 έσο 2-5. Γηα ηα Με ηππνπνηεκέλα, δελ ηζρχεη ην θξηηήξην Εχκεο - Μχθεηεο: <10 cfu/g 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Με ηππνπνηεκέλα: 

Οκαδηθψο εληφο εηδηθψλ ραξηνθηβσηίσλ ή αλνμείδσησλ ζθεπψλ πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε 
επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί (ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα, ζε κία ζηξψζε, απαγνξεπκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο ηνπ κε "ρχδελ" κνξθή. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

ε ρψξν δξνζεξφ θαη ζθηεξφ. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

24 ψξεο. 

 

2-4 θαη 2-5 ΔΗΓΖ ΚΔΗΚ 

ΒΑΡΟ  

Κέηθ θξνχηνπ ή ζνθνιάηαο. Καζαξφ βάξνο θαηά ηεκάρην 90 γξ. θαη' ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 

St. coagulase positive: <10 cfu/g. 

E. coli: <10 cfu/g. 

Εχκεο - Μχθεηεο: <10 cfu/g. 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε. 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Απηνηειψο εληφο πιαζηηθήο ζήθεο αινπκηλαξηζκέλεο ή κε. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

πληεξνχληαη ζε ρψξν δξνζεξφ θαη ζθηεξφ. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 

2-6 ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 90 γξ. θαη‟ ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 2-4  

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκίκεζεο πξαιίλαο. Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Με ηππνπνηεκέλα: 

Απηνηειψο εληφο πιαζηηθήο ζήθεο αινπκηλαξηζκέλεο ή κε. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

ε ρψξν δξνζεξφ θαη ζθηεξφ. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

 

ΣΜΖΜΑ 3  : «ΝΧΠΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ» 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 90 γξ. θαη‟ ειάρηζην. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 

Εχκεο - Μχθεηεο: ≤100 cfu/g. 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ ΚΣΠ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Σππνπνηεκέλα: Απηνηειψο εληφο πιαζηηθήο ζήθεο αινπκηλαξηζκέλεο ή κε. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

ε ρψξν δξνζεξφ θαη ζθηεξφ. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 

ΣΜΖΜΑ 4  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ» 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη' ειάρηζην 90 γξ. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

L. monocytogenes απνπζία/25 γξ. 

E. coli: ≤100 cfu/g 

St. coagulase positive: ≤100 cfu/g 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ ΚΣΠ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςχμεσο ζεξκνθξαζίαο 0-7°C. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

4-1 έσο 4-3: Απηνηειψο εληφο πιαζηηθψλ θπηίσλ κε αλάινγν θάιπκκα. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληφο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο 0-5°C. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

72 ψξεο. 

 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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ΣΜΖΜΑ 5  : «ΓΑΛΑ-ΝΧΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ» 

 

5-1, 5-2   ΓΑΛΑ ΜΔ ΚΑΚΑΟ 

ΒΑΡΟ-ΤΝΘΔΖ 

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 

ΥΖΜΗΚΔ 

χκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΣΠ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 853/2004 θαη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 
ΚΣΠ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Απηνηειψο εληφο πιαζηηθψλ ή ράξηηλσλ θπηίσλ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςχμεσο ζεξκνθξαζίαο 0-7°C. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληφο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο 0-5°C. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 

5-3, 5-4 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ UHT 

ΒΑΡΟ-ΤΝΘΔΖ 

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 

ΥΖΜΗΚΔ 

χκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΣΠ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 853/2004 θαη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 
ΚΣΠ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Απηνηειψο εληφο πιαζηηθψλ ή ράξηηλσλ θπηίσλ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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ΤΝΣΖΡΖΖ  

ε ρψξν δξνζεξφ & ζθηεξφ. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

5-5 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΤΠΟΗ ΓΗΑΟΤΡΣΗ 

ΒΑΡΟ  

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 

ΥΖΜΗΚΔ 

χκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ ΚΣΠ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 853/2004 θαη ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ 
ΚΣΠ. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Απηνηειψο εληφο πιαζηηθψλ θπηίσλ κε πιαζηηθφ ή αινπκηλαξηζκέλν θάιπκκα. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςχμεσο ζεξκνθξαζίαο 0-7°C. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληφο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο 0-5°C. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο.  

 

ΣΜΖΜΑ 6  : «ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ» 

 

6-1 έσο 6-4 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΠΗΣΑ 

ΒΑΡΟ  

α. Αηνκηθή πίηζα. Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη‟ ειάρηζηνλ 180 γξ. 

β. Οηθνγελεηαθή Πίηζα. Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη‟ ειάρηζηνλ 380 γξ. 

ΤΝΘΔΖ  

Αξηνζθεχαζκα 50% 

Αιιαληηθφ 20% 

Οπνηνδήπνηε ζθιεξφ ή εκίζθιεξν ηπξί 20% 

Λνηπά – αξηχκαηα 10% 

Δπί κέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ. 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ
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1. Αξηνζθεχαζκα. Πιεξνί ηνπο φξνπο πεξί αξηνπνηήζεσο, είλαη πξνζθάηνπ παξαγσγήο θαη πξέπεη λα 
ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 

2. Οπνηνδήπνηε ζθιεξφ ή εκίζθιεξν ηπξί. Πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΣΠ . 

3. πζηαηηθά ληνκάηαο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηαηηθά ληνκάηαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 124 ηνπ ΚΣΠ. 

4.Αιιαληηθφ. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα επί κέξνπο πνζνζηά ησλ 
αιιαληηθψλ, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζην πξνζθεξφκελν είδνο (πρ. γηα πξντφλ κε 20% 
αιιαληηθφ θαηαηίζεηαη ε επί κέξνπο ζχλζεζε: δακπφλ 50%, ινπθάληθν ρσξηάηηθν 50%). 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

E. coli: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ  

ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ (επί παξνπζίαο αιιαληηθνχ).  

χκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αιιαληηθφ απφ ηνλ ΚΣΠ θαη ηελ ηζρχνπζα 
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ θαη λα πιεξεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.1881/2006. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεσλ–ππνθαηάζηαησλ ηπξηψλ. 

ΓΗΑΘΔΖ  

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ραξηνπεηζέηα κε κηθξή ραξηνζαθνχια ή αδηάβξνρν 
ραξηί θαηάιιειν γηα ηξφθηκα. Άπαληα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά θαηάςπμε. Ζ ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο δελ ζα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ –15νC. Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18νC. Δίλαη 
ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί 
(ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 

 

6-5 ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑΚΗΑ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 30 γξ. θαη ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

θνιηάηα 60% 

Γέκηζε (ζπαλάθη ή ζπαλάθη κε ηπξί) 40% 

H γέκηζε απνηειείηαη απφ ζπαλάθη πξψηεο πνηφηεηνο, απαιιαγκέλν απφ γαηψδεηο πξνζκίμεηο, 
θπηνθάξκαθα ή θπηηθνχο ηζηνχο ζε θαηάζηαζε ζήςεσο. Σν ιαραληθφ έρεη 
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ππνζηεί θαηεξγαζία κε βξαζκφ, έρεη πξνζηεζεί κείγκα απγνχ θαη ηπξνχ ζε ηξίκαηα.  

Τπάξρεη παξαιιαγή ηνπ πξντφληνο πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ απγά θαη ηπξί, θαη θέξεηαη ζηελ 
θαηαλάισζε ζαλ λεζηίζηκν. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

E. coli: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία μέλσλ θπηηθψλ ηζηψλ ή αδξαλψλ πξνζκίμεσλ. 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ, θαη λα πιεξεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.1881/2006. 

ΓΗΑΘΔΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΓΗΑΘΔΖ  

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ραξηνπεηζέηα κε κηθξή ραξηνζαθνχια ή αδηάβξνρν 
ραξηί θαηάιιειν γηα ηξφθηκα. Άπαληα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≥60°C .Σελ ζεξκνθξαζία απηή ζα πξέπεη 
λα έρεη ην πξντφλ ζην ςπρξφηεξν ζεκείν ηνπ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά θαηάςπμε. Ζ ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο δελ ζα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ –15νC. Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18νC. Δίλαη 
ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί 
(ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 

 

6-6 ΛΟΤΚΑΝΗΚΟΠΗΣΑΚΗΑ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 30 γξ. θαη ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

θνιηάηα ή αξηνζθεχαζκα 70-75% 

Αιιαληηθφ – ινηπά ζπζηαηηθά 30 – 25% 

Σν αξηνζθεχαζκα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 

Αιιαληηθφ: Απηνηειέο ηεκάρην απφ ινπθάληθν Φξαγθθνχξηεο ή ινπθάληθν ρσξηάηηθν πνπ έρεη ππνζηεί 
έςεζε. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

Όπσο 7-5  

 ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ (επί παξνπζίαο αιιαληηθνχ). 

χκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αιιαληηθφ απφ ηνλ ΚΣΠ θαη ηελ ηζρχνπζα 
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε Σεκαρίσλ αιιαληηθνχ. 

ΓΗΑΘΔΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

Όπσο 7-5 

 

6-7 ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ 

ΒΑΡΟ  

7-1, Βάξνο θαηά ηεκάρην 130 γξ. θαη ειάρηζην. 

7-7, Βάξνο θαηά ηεκάρην 30 γξ. θαη ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

θνιηάηα 60 % 

Σπξφο κε θξέκα γεκίζκαηνο 40 % 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 

E. coli: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

ΥΖΜΗΚΔ 

ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ θαη λα πιεξεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.1881/2006. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεσλ–ππνθαηάζηαησλ ηπξηψλ. 

ΓΗΑΘΔΖ  

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ραξηνπεηζέηα, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή 

Σν πξντφλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία ≥60°C .Σελ ζεξκνθξαζία απηή ζα πξέπεη 
λα έρεη ην πξντφλ ζην ςπρξφηεξν ζεκείν ηνπ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη 
απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά θαηάςπμε. Ζ ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο δελ ζα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ –15νC. Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18νC. Δίλαη 
ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί 
(ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 

 

ΣΜΖΜΑ 7  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΣΟΣ-ΑΝΣΟΤΗΣ» 

7-1  ΔΗΓΖ ΣΟΣ 

ΒΑΡΟ  

Καζαξφ βάξνο θαηά ηεκάρην 90 γξ. θαη‟ ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  
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Φσκί ηχπνπ ηνζη 50% 

Σπξφο 20% 

Αιιαληηθφ 20% 

Λνηπά 10% 

Δπί κέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ. 

1. Φσκί ηχπνπ ηνζη. Πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ αξζξ.114 ηνπ ΚΣΠ. 

2. Οπνηνδήπνηε ζθιεξφ ή εκίζθιεξν ηπξί, πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ 
ΚΣΠ . Kαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρεκαηηζκφ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

3. Σν είδνο ηνπ αιιαληηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρεκαηηζκφ πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

4. Κξέαο ηφλνπ. Τπνθαζηζηά ην αιιαληηθφ ζε παξαιιαγέο ηνπ πξντφληνο πνπ θπθινθνξεί κε ηελ 
νλνκαζία " ηνζη ηφλνπ" . Ο ηφλνο πξνέξρεηαη απφ θνλζέξβα ςαξηνχ ηφλνπ ζε άικε θαη ελαξκνλίδεηαη 
πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΠ θαη ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ ΑΥ. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΥΖΜΗΚΔ 

Όπσο 1-1 

ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ 

Όπσο 1-2 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Όπσο 1-6 θαη 1-7. 

Σν πξντφλ κπνξεί λα δηαηίζεηαη θαη ρσξίο αιιαληηθφ νπφηε ραξαθηεξίδεηαη ζαλ "ηφζη απιφ". ηελ 
πεξίπησζε απηή ην βάξνο θαηά ηεκάρην παξακέλεη ην ίδην θαη ηξνπνπνηνχληαη ηα πνζνζηά ηπξηνχ ζε 
35%. Όια ηα αλσηέξσ βάξε θαη πνζνζηά ζπζηαηηθψλ αλαθέξνληαη ζε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί 
ςήζηκν ή νπνηαδήπνηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. 

ΤΚΔΤΑΗΑ  

Απηνηειψο εληφο πιαζηηθήο ζήθεο αινπκηλαξηζκέλεο ή κε. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςχμεσο ζεξκνθξαζίαο 0-7°C. 

ΤΝΣΖΡΖΖ  

Δληφο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο 0-5°C. 

ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ  

χκθσλα κε ην αλαγξαθφκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 

7-2 έσο 7-3 ΔΗΓΖ ΑΝΣΟΤΨΣ 

ΒΑΡΟ  

Βάξνο θαηά ηεκάρην 100 γξ. σο έρεη θαη ειάρηζην. 

ΤΝΘΔΖ  

Αξηνζθεχαζκα 60% 

ηπξί 15% 
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Αιιαληηθφ 15% 

Λνηπά 10% 

Μπηθηέθη: 40% θαηά βάξνο (ράκπνπξγθεξ-ηζηδκπέξγθεξ). 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Όπσο 8-1 

Δπηπξφζζεηα ην κπηθηέθη, ζα πξέπεη λα είλαη πξντφλ κε βάζε ην θξέαο θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ 
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Υξεκαηνδφηεζε βι. 1.2 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ:  βι. 1.3 

Δθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ: βι. 1.4 

Αλάιπζε θαη Σεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ   
ΒΑΡΟ / 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝ

Η ΖΗΣΗΗ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ
-ΓΙΘΕΙΑ 

ΣΙΜΗ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝ
Η ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΧΕ
Ι-ΡΙΗ  

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΣΜΗΜΑ 1 (ΝΩΠΑ ΕΙΔΗ ΦΟΛΙΑΣΑ-ΠΙΣΕ) 

1.1 Τυρόπιτα   120 γρ τεμάχιο 1.530 0,50 € 765,00 € ΚΨΜ 

28.466,79 € 

1.2 Ηαμπονοτυρόπιτα   120 γρ τεμάχιο 6.480 0,52 € 3.369,60 € ΚΨΜ 

1.3 Σπανακόπιτα   120 γρ τεμάχιο 2.065 0,37 € 764,05 € ΚΨΜ 

1.4 Λουκανικόπιτα   120 γρ τεμάχιο 15.840 0,47 € 7.444,80 € ΚΨΜ 

1.5 Μπουγάτςα   120 γρ τεμάχιο 20.773 0,41 € 8.516,93 € ΚΨΜ 

1.6 
Ρίτςα ατομικι 
(χάμ-τυρί) 

  170 γρ τεμάχιο 1.530 0,57 € 872,10 € ΚΨΜ 

1.7 
Ρεινιρλί (χάμ - 
τυρί - μπζικον) 

  170 γρ τεμάχιο 3.420 0,60 € 2.052,00 € ΚΨΜ 

1.8 Ταχυνόπιτα  120 γρ τεμάχιο 300 0,49 € 147,00 € ΚΨΜ 

1.9 Μουςτοκοφλουρο  120 γρ τεμάχιο 11.629 0,39 € 4.535,31€ ΚΨΜ 

ΣΜΗΜΑ 2 (ΝΩΠΑ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ) 

2.1 Μθλόπιτα 110 γρ τεμάχιο 24.777 0,77 € 19.078,29 € ΚΨΜ 

93.268,87 € 

2.2 Ντόνατσ 110 γρ τεμάχιο 33.084 0,77 € 25.474,68 € ΚΨΜ 

2.3 Σοκολατόπιτα 110 γρ τεμάχιο 2.160 0,90 € 1.944,00 € ΚΨΜ 

2.4 Κζικ ςοκολάτα 110 γρ τεμάχιο 17.439 0,70 € 12.207,30 € ΚΨΜ 

2.5 Κζικ γεωγραφίασ 110 γρ τεμάχιο 10.300 0,70 € 7.210,00 € ΚΨΜ 

2.6 Κρουαςάν 150 γρ τεμάχιο 30.060 0,91 € 27.354,60 € ΚΨΜ 

ΣΜΗΜΑ 3 (ΝΩΠΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑΨΙΟΤ) 

3.1 Μπακλαβάσ   110 γρ τεμάχιο 10.663 0,93 € 9.916,59 € ΚΨΜ 44.461,44 € 
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3.2 Κανταίφι   110 γρ τεμάχιο 17.502 0,93 € 16.276,86 € ΚΨΜ 

3.3 Γιανιϊτικο   110 γρ τεμάχιο 7.162 0,93 € 6.660,66 € ΚΨΜ 

3.4 Γαλακτομποφρεκο 110 γρ τεμάχιο 7.471 0,93 € 6.948,03 € ΚΨΜ 

3.5 αβανί 110 γρ τεμάχιο 5.010 0,93 € 4.659,30 € ΚΨΜ 

ΣΜΗΜΑ 4 (ΝΩΠΑ ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ) 

4.1 Μιλφζιγ   110 γρ τεμάχιο 300 0,90 € 14.903,90 € ΚΨΜ 

25.313,40 € 
4.2 Ρροφιτερόλ   110 γρ τεμάχιο 300 0,90 € 15.906,90 € ΚΨΜ 

4.3 Μοφσ ςοκολάτα   110 γρ τεμάχιο 27.526 0,90 € 
 

8.783,90 € 
 

ΚΨΜ 

ΣΜΗΜΑ 5  (ΓΑΛΑ-ΝΩΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ) 

5.1 
Αποβουτυρωμζνο 

Γάλα με Κακάο  
500 μλ τεμάχιο 1.080 1,35 € 1.458,00 € ΚΨΜ 

3.384,00 
5.2 Γάλα με Κακάο 

 
250 μλ τεμάχιο 300 0,60 € 180,00  € ΚΨΜ 

5.3 
Γάλα μακράσ 

διάρκειασ UHT 
πλιρεσ 1λτ 

 
1 λίτρο λίτρο 2.340 0,60 € 1.404,00 € ΚΨΜ 

5.4 
Γάλα μακράσ 

διάρκειασ UHT 0% 
Λιπαρά 1λτ 

 
1 λίτρο 1λίτρο 270 0,60 162,00 € ΚΨΜ 

 

5.5 
Γιαοφρτι 
αγελάδασ  

125 γρ τεμάχιο 300 0,60 € 180,00 € ΚΨΜ 

ΣΜΗΜΑ 6 (ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΑΣΑ-ΠΙΣΕ) 

6.1 
Ρίτςα χαμ μπζικον 
κιλοφ 

Συςκ. 1 χλγ κιλό 16.386 4,60 € 75.375,60 € ΚΨΜ 

79.043,10 € 
 

6.2 
Ρίτςα οικογενειακι 
μαργαρίτα 

400 γρ τεμάχιο 300 2,80 € 840,00 € ΚΨΜ 

6.3 
Ρίτςα οικογενειακι 
λαχανικϊν 

400 γρ τεμάχιο 300 2,80 € 840,00 € ΚΨΜ 

6.4 
Ρίτςα οικογενειακι 
«ςπζςιαλ» 

400 γρ τεμάχιο 300 2,80 € 840,00 € ΚΨΜ 

6.5 Σπανακοπιτάκια Συςκ. 1 χλγ κιλό 75 5,10 € 382,50 € ΚΨΜ 

6.6 Λουκανικοπιτάκια Συςκ. 1 χλγ κιλό 75 5,10 € 382,50 € ΚΨΜ 

6.7 Τυροπιτάκια Συςκ. 1 χλγ κιλό 75 5,10 € 382,50 € ΚΨΜ 

ΣΜΗΜΑ 7 (ΝΩΠΑ ΕΙΔΗ ΣΟΣ-ΑΝΣΟΤΙΣ) 

7.1 
Τόςτ τόνου (τόνοσ 
- μαγιονζηα - 
αγγοφρι/μαροφλι) 

  110 γρ τεμάχιο 7.830 0,91 € 7.125,30 € ΚΨΜ 

114.466,90 € 7.2 
Χάμπουργερ 
(ντομάτα - 
μαροφλι - ςϊσ) 

  130 γρ τεμάχιο 8.280 1,10 € 9.108,00 € ΚΨΜ 

 7.3 
Σάντουιτσ (πάριηα 
- φζτα - ντομάτα) 

  120 γρ τεμάχιο 6.480 0,91 € 5.896,80 € ΚΨΜ 
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 7.4 
Σάντουιτσ 
(μπζικον - τυρί) 

  120 γρ τεμάχιο 74.290 0,91 € 67.603,90 € ΚΨΜ 

 7.5 

Σάντουιτσ 
(λοφντηα - 
χαλοφμι - 
ντομάτα) 

  120 γρ τεμάχιο 6.030 0,91 € 5.487,30 € ΚΨΜ 

7.6 

Σάντουιτσ 
(γαλοποφλα - τυρί 
τφπου edam - 
αγγοφρι) 

  120 γρ τεμάχιο 7.560 0,91 € 6.879,60 € ΚΨΜ 

7.7 
Ρίτα αράβικθ 
(κοτόπλουλο, 
λαχανικά, 

120 γρ τεμάχιο 6.660 1,10 € 7.326,00 € ΚΨΜ 

7.8 Χοτ ντογκ 120 γρ τεμάχιο 5.040 1,00 € 5.040,00 € ΚΨΜ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 388.404,50 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ  θαηά ηελ είζνδν,  παξακνλή  θαη έμνδν 
απφ ην  ηξαηφπεδν γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δνζνιεςίεο ηνπ. 

Με ηελ αλάζεζε ζε απηφλ ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 

α. 2 θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο,  

β. θσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο  

γ. πηζηνπνηεηηθφ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εηζέξρεηαη ζηα 
ζηξαηφπεδα 

δ. αληίγξαθν ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – ΔΔΔ 

 

 

 

Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν 
Πξνκήζεηαο (ΔΔΔΠ) 

 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 
ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα 

 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 
 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην κέξνο Η 
αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία 
ΔΔΔΠ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Αξηζκόο ηεο πξνθήξπμεο 
02/2020/ΔΛΓΤΚ 

Αξηζκόο αλαθνίλσζεο ζηελ ΔΔ: 
- 

URL ηεο ΔΔ 
 

National Official Journal 
- 
Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ 
επίπεδν) 
 
 

Σαπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 
 

Δπίζεκε νλνκαζία: 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Υώξα:Κύπξνο 
 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 

Type of procedure 
Not specified Σίηινο: 

 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 02/2020 ΔΛΓΤΚ ΓΗΑ ΤΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ 
CPV : 15810000-9, 5500000-3, 15511210-8, 15982200-7 
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ύληνκε πεξηγξαθή: 

Πξνκήζεηα εηδψλ θπιηθείνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΛΓΤΚ πνπ αθνξνχλ ην ζπζζίηην θαη 
ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ΚΦΜ θαη ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθψλ. 
Αξηζκόο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη): 
02/2020/ΔΛΓΤΚ 

 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό 
θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
 

Δπσλπκία: 
- 

Οδόο θαη αξηζκόο: 
- 

Σαρ. θσδ.: 
- 

Πόιε: 
- 

Υώξα: 
--- 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 
- 

Ζι. ηαρ/κείν: 
- 

Σειέθσλν: 
- 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη επηθνηλσλίαο: 
- 

Αξηζ. ΦΠΑ, εθόζνλ ππάξρεη: 
- 

Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκόο ΦΠΑ, λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθό 
αξηζκό ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 
- 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα: ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή 
επηρείξεζε» 
ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην 
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο απαζρόιεζεο; 
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❍ Ναη 

❍ Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία 
ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 
- 

Δθόζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο 
νπνίεο αλήθνπλ νη ελδηαθεξόκελνη εξγαδόκελνη κε αλαπεξία ή 
κεηνλεμία 
- 
 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 
επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό [π.ρ. βάζεη εζληθνύ ζπζηήκαηνο 
(πξν)επηινγήο]; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

• Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V, θαηά πεξίπησζε, 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

 
α) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθό αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, 
θαηά πεξίπησζε: 
- 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 
- 

γ) Να αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή 
ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγν: 
- 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα 
θξηηήξηα επηινγήο; 

❍ Ναη 
 

❍ Όρη 
 

• Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, 
Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο 

 

ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 
πιεξσκήο εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο, 
κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο δηαηίζεηαη απηή δσξεάλ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 
 

- 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
από θνηλνύ κε άιινπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

• Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

α) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ όκηιν 
(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
- 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: 
- 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: 
- 
 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο 
νπνίεο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά: 
- 
 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
 

#1 
 

• Καηά πεξίπησζε, λα αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 
πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

 

Όλνκα 
- 

Δπώλπκν 
- 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
- 

Σόπνο γέλλεζεο 
- 

Οδόο θαη αξηζκόο: 
- 

Σαρ. θσδ.: 
- 
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Πόιε: 
- 

Υώξα: 
--- 

Ζι. ηαρ/κείν: 
- 

Σειέθσλν: 
- 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα: 
- 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 
- 
 

 

Γ: Πιεξνξνθίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη 
 

 
 

ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

• Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο, θαζψο θαη ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε κία 
απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. εκεηψζεηε φηη απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάζε 
ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθφ θνξέα, είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θαιέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ είλαη 
ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα 
κέξε IV θαη V γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο. 

 
 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ 
δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
 

• (Σν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη πιεξνξνθίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα). 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα 
ηεο ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν 
ησλ πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ: 
- 
 

• Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 
επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Η, λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη 

 

 
 

Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο III γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 
θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 

 

Μέξνο ΗΗΗ: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
 

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
 

 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 
αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ζπκκεηνρή ζε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 
θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 
λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 
ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
 

Κσδηθόο 
- 
 

Δθδόηεο 
- 
 
 

Γηαθζνξά 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-63- 

 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί  πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 
ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,ζ. 54). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά 
φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) ή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Απάηε 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 
ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
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Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 
εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 
απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
 
 

Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο  ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 
νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
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Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 
θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1). 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
 
 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 
αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Καηαβνιή θόξσλ 

Παξέβε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε 
ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρώξα ή θξάηνο κέινο 
--- 

Δλερόκελν πνζό 
- 
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Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε; 
 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε, ε ελ ιφγσ 
απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 
- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 
απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 
- 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 
- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Καηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο 
κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο; 
 
 

Ζ απάληεζή ζαο 
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❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρώξα ή θξάηνο κέινο 
--- 

Δλερόκελν πνζό 
- 
--- 
Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε, ε ελ ιφγσ 
απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 
- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 
απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 
- 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

 
- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
 

- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-68- 

 

 

 

 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη 
νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Παξαβίαζε  ησλ  ππνρξεώζεσλ  ζηνλ  ηνκέα  ηνπ  πεξηβαιινληηθνύ  
δηθαίνπ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο 
ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 
παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
θνηλσληθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην 
εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 
παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 
 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
eξγαηηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην 
εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 
παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
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Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Πηώρεπζε 
Έρεη θεξχμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πηψρεπζε; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα 
παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ 

παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 
εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

 

- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 
 
 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Αθεξεγγπόηεηα 

Απνηειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αληηθείκελν δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο ή παχζεο 
δξαζηεξηνηήησλ; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ 
παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 
εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

 
- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Γηαθαλνληζκόο κε ηνπο πηζησηέο 
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαθαλνληζκφ κε πηζησηέο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

 
 

 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ 
παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 
εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

 

- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 
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Δθδόηεο 
- 

Καηάζηαζε   αλάινγε   ηεο   πηώρεπζεο,   δπλάκεη   ηεο   εζληθήο   
λνκνζεζίαο Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο 
θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο 
θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ 
παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 
εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

 
- 
 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία   ππό   αλαγθαζηηθή  δηαρείξηζε  από   εθθαζαξηζηή 
Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ δηθαζηήξην; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ 

παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 
εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

 
- 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-72- 

 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 
 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη 
απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ 
θνξέσλ ζηελ 
παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 
εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

 

- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε 
ηνπ αληαγσληζκνύ 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 
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Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
 

- 

Έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Καηά πεξίπησζε, 
βιέπε νξηζκνχο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 
δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 
Δίλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 
εζληθή λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηεο παξνύζαο 
δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο 
Έρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή ζπλδεφκελε κε απηφλ επηρείξεζε, παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ ζπκβαιιφκελε νληφηεηα ή έρεη θαη‟ άιινλ ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 
θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
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Πξόσξε ιήμε, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 
 

 
 

Έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Φεπδείο δειώζεηο, απόθξπςε πιεξνθνξηώλ, αληθαλόηεηα παξνρήο 
ησλ απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηώλ εκπηζηεπηηθνύ 
ραξαθηήξα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο: 
α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 
 β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα δηθαηνινγεηηθά, θαη 
δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 
 

Γ: Ακηγώο εζληθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ 
Ηζρύνπλ νη ακηγώο εζληθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο; 

 

Ακηγώο εζληθνί ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα. Ηζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί 
ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
 

- 
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Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





-76- 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 

Α: Καηαιιειόηεηα 
 

ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 
αθόινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Δγγξαθή ζην νηθείν επαγγεικαηηθό κεηξών 

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο 
ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ 
νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

Δγγξαθή ζην εκπνξηθό κεηξών 

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ 
νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα 
 

ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη 
ηα αθόινπζα θξηηήξηα επηινγήο 
Γεληθόο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

Ο γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ησλ εγγξάθσλ ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο ή ηνπ ΔΔΔΠ είλαη ν εμήο: 
 
 

Πνζό 
- 
--- 

Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
 

Πνζό 
- 
--- 

Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
 

Πνζό 
- 
--- 

Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
 

Πνζό 
- 
--- 

Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
 

Πνζό 
 

ΑΔΑ: 6ΔΚΟ6-ΜΑΑ





 

 

- 
--- 

Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 

ύζηαζε νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη 
δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ή 
έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: 
 

Πξνζδηνξίζηε 
- 

Αζθάιηζε έλαληη επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ 

Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθάιηζε έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα είλαη ην εμήο: 
 

Πνζό 
- 

 
--- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
 

- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
 

ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ 
νξίδνληαη ηα αθόινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Απνδνρή ειέγρσλ 

Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ή, θαη‟ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή 
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ 
δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ 
αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, 
εθφζνλ απηή ζπγθαηαηεζεί, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 
 

Δπηηξέπεηε ειέγρνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 
 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: πηζηνπνηεηηθά από ηδξύκαηα 
ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο θαη βεβαηώζεηο-πηζηνπνηεηηθά από 
Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, 
θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο κε ηα νπνία λα βεβαηψλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.6.β, 2.2.6.γ θαη 2.2.6.δ ηεο δηαθήξπμεοκε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο; 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια 
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ: 
- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: βεβαηώζεηο-πηζηνπνηεηηθά από 
Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο 
κε ηα νπνία λα βεβαηψλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.6.β, 2.2.6.γ, 2.2.6.δ 
θαη 2.2.6.ε ηεο δηαθήξπμεο; 
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Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια 
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ: 
- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
 
 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 
ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 
αθόινπζα θξηηήξηα επηινγήο 

Πηζηνπνηεηηθά από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο ζρεηηθά κε ηα 
πξόηππα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 
 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια 
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην 
ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: 
- 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο από ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 
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Δθδόηεο 
- 

 

Λήμε 
 
 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα 
επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 
 

Πιεξνί ηα εθαξκνζηέα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή 
ηνπο θαλόλεο, ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ κε 
ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 
ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άιιεο 
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, λα αλαθέξεηε γηα θάζε έλα αλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ηα απαηηνύκελα έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 
 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
 

- 
 
 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 

Κσδηθόο 
- 

Δθδόηεο 
- 
 

Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειώζεηο 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζηα κέξε II έσο 
V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 
α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή 
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ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη]. Όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα ππάξρεη αλάινγε 
ζπγθαηάζεζε πξφζβαζεο ή 
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 
αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 
πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 
πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 
Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή,-34- παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ζκεξνκελία 
- 

Σόπνο 
- 

Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – Άιιεο Γειώζεηο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Ζ παξαθάησ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, πιένλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

H αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε 
κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4Ν.1599/1986) 

 

Πξνο (1):  ΔΛΓΤΚ 

Ο – Ζ (φλνκα) :   Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:  
Όλνκα θαη επψλπκν 
κεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σφπνο γέλλεζεο (2):  

Αξηζ. Γειη. ηαπηφηεηαο :    

Σφπνο θαηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Email):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6  

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειψλσ φηη: 

 α) Γε ζα ρξεζηκνπνηήζσ ζαλ άκεζν ε έκκεζν αληηπξφζσπν ηνπ κφληκν ε ζε εθεδξεία 
αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ 
ην ρξφλν ηεο απνζηξαηείαο ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.12 ηνπ αξ.66 ηνπ λ.1400/73. 

 β) Γελ ζπληξέρνπλ νη θάησζη ιφγνη απνθιεηζκνχ φπσο νξίδνληαη ζτο άρκρο 73 παρ. 1 θαη δχλακαη αλά 

πάζα ζηηγκή λα πξνζθνκίζσ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά – απνδεηθηηθά: 

        i) Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ (πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, Γσξνδνθία , Απάηε, Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
Ππαηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ). 

 

   ii)  Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

 

  iii) Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα (ακζτθςθ υποχρεϊςεων όςον αφορά περιβαλλοντολογικό, κοινωνικό και εργατικό δίκαιο, 
ςφναψθ ςυμφωνιϊν για τθν ςτρζβλωςθ του διαγωνιςμοφ, ανάμιξθ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, δεν 
ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ) 

 
[Λεπθσζία],………………... 2020 

 

                                                                                                                 Ο  δειψλ 
                                                                                                                  (Τπνγξαθή) 
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_____________________________________________________________________________________ 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

[ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ] 

Σκήκαηα ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: 

α. ________________________________ 

β. ________________________________ 

γ. ________________________________ 

δ. ________________________________ 

ε.  ________________________________ 

ζη.  ________________________________ 

δ.  ________________________________ 

                                                                

Α/Α ΠΡΟΨΟΝ 
ΒΑΡΟ / 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ 
ΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΦΧΝΔΗ ΜΔ 
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΣΜΖΜΑ 1 (ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ) 

1.1 Σπξφπηηα 120 γξ ηεκάρην 1.530   

1.2 Εακπνλνηπξφπηηα 120 γξ ηεκάρην 6.480   

1.3 παλαθφπηηα 120 γξ ηεκάρην 2.065   

1.4 Λνπθαληθφπηηα 120 γξ ηεκάρην 15.840   

1.5 Μπνπγάηζα 120 γξ ηεκάρην 20.773   

1.6 
Πίηζα αηνκηθή 
(ράκ-ηπξί) 

170 γξ ηεκάρην 1.530   

1.7 
Πεηληξιί (ράκ - 
ηπξί - κπέηθνλ) 

170 γξ ηεκάρην 3.420   

1.8 Σαρπλφπηηα 120 γξ. ηεκάρην 300   

1.9 
 

Μνπζηνθνχινπξν 120 γξ. ηεκάρην 11.629   

ΣΜΖΜΑ 2 (ΝΧΠΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ) 

2.1 Μειφπηηα 110 γξ ηεκάρην 24.777   

2.2 Νηφλαηο 110 γξ ηεκάρην 33.084   

2.3 νθνιαηφπηηα 110 γξ ηεκάρην 2.160   

2.4 Κέηθ ζνθνιάηα 110 γξ ηεκάρην 17.439   

2.5 Κέηθ γεσγξαθίαο 110 γξ ηεκάρην 10.300   

2.6 Κξνπαζάλ     150 γξ ηεκάρην 30.060   

ΣΜΖΜΑ 3 (ΝΧΠΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ) 

3.1 Μπαθιαβάο 110 γξ ηεκάρην 10.663   

3.2 Καληαίθη 110 γξ ηεκάρην 17.502   

3.3 Γηαληψηηθν 110 γξ ηεκάρην 7.162   
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Α/Α ΠΡΟΨΟΝ 
ΒΑΡΟ / 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ 
ΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΦΧΝΔΗ ΜΔ 
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

3.4 Γαιαθηνκπνχξεθν 110 γξ ηεκάρην 7.471   

3.5 Ραβαλί 110 γξ ηεκάρην 5.010   

ΣΜΖΜΑ 4 (ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ) 

4.1 Μηιθέηγ 110 γξ ηεκάρην 300   

4.2 Πξνθηηεξφι 110 γξ ηεκάρην 300   

4.3 Μνχο ζνθνιάηα 110 γξ ηεκάρην 27.526   

ΣΜΖΜΑ 5  (ΓΑΛΑ-ΝΧΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ) 

5.1 
Απνβνπηπξσκέλν 
Γάια κε Καθάν  

500 κι ηεκάρην 1.080   

5.2 Γάια  κε Καθάν  250 κι ηεκάρην 300   

5.3 
Γάια καθξάο 
δηάξθεηαο UHT 
πιήξεο 1ιη 

1 ιίηξν ιίηξν 2.340   

5.4 
Γάια καθξάο 
δηάξθεηαο UHT 
0% ιηπαξά 1ιη 

1 ιίηξν ιίηξν 270   

5.5 
Γηανχξηη 
αγειάδαο 

125 γξ ηεκάρην 300   

ΣΜΖΜΑ 6 (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ) 

6.1 
Πίηζα ρακ 
κπέηθνλ θηινχ 

πζθ. 1 ριγ θηιφ 16.386   

6.2 
Πίηζα 
νηθνγελεηαθή 
καξγαξίηα 

400 γξ ηεκάρην 300   

6.3 
Πίηζα 
νηθνγελεηαθή 
ιαραληθψλ 

400 γξ ηεκάρην 300   

6.4 
Πίηζα 
νηθνγελεηαθή 
«ζπέζηαι» 

400 γξ ηεκάρην 300   

6.5 παλαθνπηηάθηα πζθ. 1 ριγ θηιφ 75   

6.6 Λνπθαληθνπηηάθηα πζθ. 1 ριγ θηιφ 75   

6.7 Σπξνπηηάθηα πζθ. 1 ριγ θηιφ 75   

ΣΜΖΜΑ 7 (ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΣΟΣ-ΑΝΣΟΤΗΣ) 

7.1 

Σφζη ηφλνπ 
(ηφλνο - καγηλέδα 
- 
αγγνχξη/καξνχιη) 

110 γξ ηεκάρην 7.830   

7.2 
Υάκπνπξγεξ 
(ληνκάηα - 
καξνχιη - ζψο) 

130 γξ ηεκάρην 8.280   

7.3 
άληνπηηο (πάξηδα 
- θέηα - ληνκάηα) 

120 γξ ηεκάρην 6.480   

7.4 
άληνπηηο 
(κπέηθνλ - ηπξί) 

120 γξ ηεκάρην 74.290   
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Α/Α ΠΡΟΨΟΝ 
ΒΑΡΟ / 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ 
ΕΖΣΖΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΦΧΝΔΗ ΜΔ 
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

7.5 

άληνπηηο 
(ινχληδα - 
ραινχκη - 
ληνκάηα) 

120 γξ ηεκάρην 6.030   

7.6 

άληνπηηο 
(γαινπνχια - ηπξί 
ηχπνπ edam - 
αγγνχξη) 

120 γξ ηεκάρην 7.560   

7.7 
Αξάβηθε 
(θνηφπνπιν, 
ζαιάηα) 

120 γξ ηεκάρην 6.660   

7.8 Υνη ληνγθ 120 γξ ηεκάρην 5.040   

 

(Σφπνο, Ζκεξνκελία, Τπνγξαθή, Δπψλπκν, Όλνκα) 

                    [Λεπθσζία], [    /    /2020] 

 

   

                                                      [Τπνγξαθή] 

 

             [Αλδξέαο Αλδξένπ] 

        Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο [Δηαηξείαο] 

 

Σνλίδεηαη φηη, πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ φια ηα πξντφληα ηνπ ηκήκαηνο, ζα 
απνξξίπηνληαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΤΜΒΑΖ 
Τπ’ Αξηζκό 02/…../2020/ΔΛΓΤΚ 

 

Αληηθείκελν ζύκβαζεο: 

Ζ πξνκήζεηα ηεο ΔΛΓΤΚ κε είδε θπιηθείνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ …… Απξηιίνπ 2020 έσο 
θαη   …. Απξηιίνπ 2021, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο έμη (6) κελψλ. 

Ζκεξνκελία ππνγξαθήο:  

….. Απξηιίνπ  2020. 

Σόπνο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο:  

ηξδν «ΑΝΣΓΟΤ ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟΤ ΧΣΖΡΗΟΤ» Μαινχληα. 

πκβαιιόκελνη: 

α) O Γηνηθεηήο ηεο ΔΛΓΤΚ σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Β’ 2300/07)  

θαη 

β) o θ. ……………………………………….………………….……. εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο: 

«…………………………………………………………………………………» 

Ζ ΔΛΓΤΚ κε ηε Φ.604/……………./………..…/……….…/……….…/ ΔΛΓΤΚ/4ν ΔΓ Γγή, 
θαηαθχξσζε ζηνλ παξαπάλσ αλάδνρν, ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θπιηθείνπ ηνπ/ησλ 
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ………….. ηεο δηαθήξπμεο, φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 
παξνχζεο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηεο δηαθήξπμεο 02/2020 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ν Γηνηθεηήο ηεο ΔΛΓΤΚ σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ησλ ηκεκάησλ …… , ζηνλ παξαπάλσ αλάδνρν.  

1. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

1.1. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδίδεη ηα είδε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο φπσο ζην Παξάξηεκα «Α».  

1.2. Γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ απαηηείηαη ζπκκφξθσζε κε ηα θαζνξηδφκελα 
απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ – Έθδνζε 2009 ηνπ Γεληθνχ Υεκείν ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ 
ν αλάδνρνο: 

 α.  λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά (εξγαζηεξηαθνχ – ρεκηθνχ ειέγρνπ) πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

β. λα δηαζέηεη βεβαίσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην 
νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φηη ηα 
ππνζηαηηθά ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή – θαηαζθεπαζηή πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο πεξί ηεο 
Τγηεηλήο θαη ηνπ Δπίζεκνπ Διέγρνπ ησλ Σξνθίκσλ Καλνληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ 
εγθξίζεσο γηα ηα πξντφληα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 

γ.  λα δηαζέηεη βεβαίσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε 
νπνία λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φηη 
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηα κέζα κεηαθνξάο θξίζεθαλ θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
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πξντφλησλ ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε πξνζθνξά ηνπο, είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ απηνθίλεηα ή θνξηεγά ή 
ςπγεία θη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιεια ξάθηα ή θιεηζηά δνρεία. 

δ.  λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα 
ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο θαη 
παξάδνζεο. 

ε.  λα δηαζέηεη Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ, εθδηδφκελε απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο 
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαιφγσο ηεο θχζεο θαη ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία-βηνκεραλία, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ 
επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο. Οη ελδηαθεξφκελεο βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 
επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηνπο. 

ζη.  λα έρεη εγθαηαζηήζεη θαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

1.3. Ζ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ έδξα ησλ Μνλάδσλ - ππεξεζηψλ γίλεηαη κε νρήκαηα 
θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. Όπνπ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ησλ πξντφλησλ ε δηαθίλεζε 
γίλεηαη κε νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςχμεσο θαη ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο 0-7νC γηα ηα λσπά θαη ≤ -
15νC γηα ηα θαηεςπγκέλα. χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 04/2017. 

1.4. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδέρεηαη ηνπο ειέγρνπο ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο, φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε 07/2018. 

1.5. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ αζθαιείαο ησλ 
ζηξαηνπέδσλ θαη   λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ρξνληθνχο 
πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ  θαηά ηελ είζνδν,  παξακνλή  θαη έμνδν απφ ην  
ηξαηφπεδν γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δνζνιεςίεο ηνπ. 

1.6. Γηα θάζε αιιαγή πξνζσπηθνχ ή νρήκαηνο κεηαθνξάο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη δεθαπέληε 
εκέξεο λσξίηεξα ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ έγθξηζε εηζφδνπ ηνπο ζηα ζηξαηφπεδα. 

1.7. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

1.8. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν, ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

2. Παξάδνζε – Παξαιαβή 

2.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή) θαη απφ ηηο 07:15 π.κ. έσο ηηο 09:00 π.κ. ζηηο έδξεο ζησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. 
Τπνκνλάδσλ ηεο ΔΛΓΤΚ, φπσο παξαθάησ: 

α.  ηξαηφπεδν «ΑΝΣΓΟΤ ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ» πεξηνρή Άγηνο Ησάλλεο, 
Μαινχληαο, 

β.  ηξαηφπεδν «ΑΝΓΡΔΑ ΕΑΚΟΤ», πεξηνρή Αζαιάζζαο, 
γ.  ηξαηφπεδν «ΑΝΣΓΟΤ ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΟΤ ΧΣΖΡΗΟΤ», πεξηνρή Μαινχληαο, 
δ.  Λέζρε Αμησκαηηθψλ ΔΛΓΤΚ, πεξηνρή Λεπθσζίαο νδφο Λεσλίδνπ 18Α (Έλαληη 

Πιαηείαο Διεπζεξίαο), 
ε.  ΚΘΔ Αγ. Θενδψξνπ, πεξηνρή Επγίνπ. 
 

2.2  Δίδε πνπ πξνβιέπεηαη λα θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεσο, απηή λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο θαη 
επηπιένλ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη : 
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  α.  Να παξαδίδεη ζηε Γελ. Γρζε ΚΦΜ θαη ηηο Μνλάδεο είδε λεφηεξεο παξαγσγήο θαη ζε 
πνζφηεηεο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν, έηζη ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε πψιεζή απηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην είδνο δελ πνπιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο, ηόηε ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν είδνο λεόηεξεο παξαγσγήο ή ζε 
πίζησζε ηεο δηαρείξηζεο, κε έθδνζε πηζησηηθνύ. 

 
  β.  Δθφζνλ ηα δηαηηζέκελα είδε είλαη επαιινίσηα θαη απαηηείηαη ςπγείν, θαηαςχθηεο ή 

ζεξκνζάιακνο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, ηφηε απηφ δηαηίζεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηα πξντφληα ηνπ. 

 
 

2.3. Με ηελ πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηηο Γηαρεηξίζεηο Δθνδίσλ ησλ παξαπάλσ Μνλάδσλ – Αλεμ. 
Τπνκνλάδσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ 
ηνπ, ζηνπο αληίζηνηρνπο Γηαρεηξηζηέο Γειηίν Απνζηνιήο («Way Bill»), εθηφο αλ αιιψο θαζνξηζηεί 
απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δηαρεηξίζεσλ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 

α.  ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο,  

β.  ην πιηθφ,  

γ.  ε πνζφηεηα, 

δ.  ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε, 

ε.  ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ. 

2.4. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16   ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνχζαο (ζρέδην 
ζχκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α.  Ο έιεγρνο ησλ εηδψλ θπιηθείνπ βαζίδεηαη ζηνλ Κ 422-10 (ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γ-2 
θιάζε επηζεσξήζεσλ), ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 
πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηξνθίκσλ. 

β.  Γηθαίσκα ειέγρνπ έρνπλ ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε 
έιιεηςεο ν Ηαηξφο ηεο Μνλάδνο. 

γ.  Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ: 

1. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηα είδε πνπ 
πξνζθνκίδνληαη ζηα θπιηθεία θαη θαηά ηελ θξίζε ησλ Μνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ. 

2. Δθηάθησο θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαηά ηελ θξίζε ησλ 
πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ ή κεηά απφ δγε ηνπ πξντζηακέλνπ ρεκαηηζκνχ, ζηελ έδξα ηεο Μνλάδνο ή 
ζηα εξγνζηάζηα – εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηνχ. 

3. Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζηε 
Μνλάδα, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

4. Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ, νινγξάθσο, θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 

5. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα ή ππεξεζία δχλαηαη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη ελ 
απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ε 
δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο 
Μνλάδνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

δ.  Δίδε ειέγρσλ 
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1.  Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο , δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξνïφλησλ 
ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε 
θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε, αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, απνπζία 
επηζεκάλζεσλ (ζηνηρεία πξνκεζεπηνχ, εκεξ. παξαγσγήο ή ιήμεο θιπ.),θαζψο επίζεο 
αληηθαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. 

2.  Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Γηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο 
πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο ζε πξντφληα ηα νπνία 
καθξνζθνπηθά, ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο Κξαηηθά 
Δξγαζηήξηα. 

3.  Δίδε εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ: Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο 
αλαιχζεηο είλαη Μηθξνβηνινγηθέο, Υεκηθέο θαη Ηζηνινγηθέο θαηά πεξίπησζε. 

4.  Μέζνδνη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ: Σα ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά 
Δξγαζηήξηα εθαξκφδνπλ ηηο «Σερληθέο Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ (Μηθξνβηνινγηθψλ ,Υεκηθψλ, 
Ηζηνινγηθψλ) Σξνθίκσλ - Πνηψλ - Νεξνχ>>, έθδνζεο 2006/ΓΔ». 

5.  Δπηινγή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ: Ζ επηινγή ηνπ είδνπο 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο 
Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 

6.  Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο:  

α)  Σα είδε θπιηθείνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαιινίσησλ 
ηξνθίκσλ θαη νη θαη‟ έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ηνπο, δηέπνληαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Κεθ. 1 
ηνπ Κ.Σ.Π. 

β)  Δηδηθά γηα ηηο κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο, επί κε θαλνληθφηεηαο ηνπ 
αξρηθνχ δείγκαηνο, ε εμέηαζε επαλαιακβάλεηαη ζε λέν δείγκα κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία 
αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

7.  Απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεκαρίσλ γηα θάζε αλάιπζε: Καη‟ ειάρηζην 2 ηεκάρηα/ 
είδνο αλάιπζεο. 

8.  Σα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ 
αλαιχζεσλ. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 
πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ – παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο – απφξξηςεο  
ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε 
ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη‟ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 
ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο. 

2.5. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο απφ ην άξζξν 2.1. ρξφλνπο. 
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Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 
ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 
ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.120 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

3. Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 
2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

4. Πιεξσκή Κξαηήζεηο  

4.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (03) κελψλ. 

5. Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα 
ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Παξάξηεκα Β. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α. ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ 
εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
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β. ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α.  νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β.  είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε 
ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ 
ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 
απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε 
θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε 
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 
ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 
Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν121 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 
εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά 
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 
[ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 
πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

6. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

6.1. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 
ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), ηεο Γηαθήξπμεο 
04/2017, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε 
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν 
φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 
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7. Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 
ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ηνπ αλαηέζεθαλ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο φπσο παξαθάησ: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ»: 1.424€ 

ΣΜΖΜΑ 2  : «ΝΧΠΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ»: 4.664€ 

ΣΜΖΜΑ 3  : «ΝΧΠΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ»: 2.224€  

ΣΜΖΜΑ 4  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ»: 1.266€ 

ΣΜΖΜΑ 5  : «ΓΑΛΑ-ΝΧΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ»: 170€ 

ΣΜΖΜΑ 6  : «ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΦΟΛΗΑΣΑ-ΠΗΣΔ»: 3.953 € 

ΣΜΖΜΑ 7  : «ΝΧΠΑ ΔΗΓΖ ΣΟΣ-ΑΝΣΟΤΗΣ»: 5.724€ 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο πέξαλ ηνπ ελφο ηκήκαηνο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ππνινγίδεηαη 
αζξνηζηηθά. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην 
χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο δηαθήξπμεο ππ‟ αξηζ. 02/2020/ΔΛΓΤΚ, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

8. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

9. Δρεκύζεηα 

Ο πξνκεζεπηήο επηβάιιεηαη λα είλαη απφιπηα ερέκπζνο, φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία θαη ηηο απφξξεηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαη πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ - πιηθνχ - εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΛΓΤΚ. 

10. Λύζε πκβάζεσο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 
ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

 α.   ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

 β.  ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

 γ.   ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
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αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

11. Σειηθέο Γηαηάμεηο 

11.1. Ζ ΔΛΓΤΚ δε δεζκεχεηαη πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ πνζφηεηα  ησλ  πξντφλησλ  πνπ  ζα  
παξαγγείιεη.  Οη  παξαγγειίεο  ηεο  ζα γίλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ απηή θξίλεη θαη απνθαζίδεη. Δπίζεο δε δεζκεχεηαη γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ 
πηζαλψο ηζρπξηζζεί ν πξνκεζεπηήο φηη πξαγκαηνπνίεζε θαη απνζήθεπζε γηα κειινληηθέο αλάγθεο 
ηεο ΔΛΓΤΚ. 

12.2. Ζ ΔΛΓΤΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο 
δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ, πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε 
επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ζην ρξφλν παξαδφζεσο ησλ πξντφλησλ. Οη ηηκέο λννχληαη 
ζε Δπξψ ρσξίο φξν αλαπξνζαξκνγήο, αλαζεψξεζεο ή απμνκείσζήο ηνπο, πιελ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 8 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

12.3. Γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, αξκφδηα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

12.4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε: 

πληάρζεθε ζε δπν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ αλάγλσζή ηεο ππνγξάθηεθε απφ 
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

Απφ ηα πξσηφηππα απηά ην έλα θξαηήζεθε απφ ην 4ν ΔΓ ηεο ΔΛΓΤΚ θαη ην άιιν έιαβε σο 
δηπιφγξαθν ν πξνκεζεπηήο.  

Ζ κε αξ. 02/2020 Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 
θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ 02/2020, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο 
παξνχζαο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΤΜΒΑΖ – Πίλαθαο Καηαθπξσζέλησλ Δηδώλ 

(Όπσο δγή θαηαθχξσζεο δηαγσληζκνχ) 
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Λγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Ληάπαηαο 
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