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ΠΡΟ :         ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
           ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ - ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
   Πίλαθαο Απνδεθηώλ    4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
           Σειεθ (εζση.) 114 
ΚΟΙΝ :         Φ.600.163/31/2253 
           .511 
           πάξηε, 30  Απξ 19 
 
ΘΕΜΑ : πκβάζεηο- Γηαγσληζκνί (Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ) 
 
ΥΕΣ   : α. Ν.Γ 721/70  «Πεξί  Οηθνλνκηθήο  Μέξηκλαο &  Λνγηζηηθνύ ησλ  
  Δ.Γ» (ΦΔΚ Α’ 251) 

β. Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 
γ. Ν.2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ησλ Γαπαλώλ  

  ηνπ Κξάηνπο» 
δ. Γεληθόο Καλνληζκόο Σξνθνδνζίαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ (ΓΚΣΔΓ) 
ε. Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) 
ζη. Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη 

άιιεο Γηαηάμεηο» 
 δ. Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 
ε. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκ. πκβάζεσλ» 
ζ. Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο  δηαρείξηζεο  θαη  

επνπηείαο– δεκόζην ινγηζηηθό θαη  άιιεο δηαηάμεηο» 
η. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ & 

Τπεξεζηώλ» 
ηα. Απόθαζε 57654/23-5-17 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23 Μαη 17) «Ρπζκίζεηο 

Δηδηθόηεξσλ Θεκάησλ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο Γεκνζίσλ 
πβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο» 

ηβ. Απόθαζε 56902/215/2-6-17 (ΦΔΚ 1924/Β΄/2 Ηνπλ 17) «Σερληθέο 
Λεπηνκέξεηεο θαη Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖ∆Ζ» 

ηγ. Φ.800/133/134893/.3323/19 Ννε 2007/ΤΠΔΘΑ/ ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 
«Πεξί κεηαβίβαζεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ησλ Τθππνπξγώλ 
Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο 
Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ» 

ηδ. Φ.600.163/11/7504/.869/17 Απξ 19/ΓΗΚΔ (ΗV MΠ)/4ν ΔΓ 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 

 
 1. αο γλσξίδνπκε όηη ν Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ 
(ΚΔΔΜ), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα (α) έσο (ηδ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε 
δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ πνπ ζα αθνξά ζηε κίζζσζε ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
απηόκαησλ κεραλεκάησλ πώιεζεο (αλαςπθηηθώλ - ρπκώλ – εκθηαισκέλνπ λεξνύ 
–  ζλαθ) πξνο εμππεξέηεζε ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γύζεην. 
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 2. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 16 Μαϊ 19, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00, ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ (4ν ΔΓ)  από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 3. πλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην δηαγσληζκό όπσο παξαθάησ:   
 
  α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ : 15 Μαϊ 19, 
ημέρα Σετάρτη και ώρα 14:00. 
 
  β. Ζκεξνκελία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπµµκεηνρήο, 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ (1ε Φάζε Γηαγσληζκνύ) : 
16 Μαϊ 19, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 
 
  γ. Απαηηνύκελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο όξνπο. 
 
  δ. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύβαζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, με μόνο κριτήριο το υψηλότερο μηνιαίο 
μίσθωμα. 
 
  ε. πλνιηθή εθηηκσκέλε αμία: Σν εθηηκώκελν ειάρηζην εηήζην 
κίζζσκα ππνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ  ρηιίσλ νθηαθνζίσλ επξώ (1.800,00 €), 
ππνινγηδόκελν γηα ην ζύλνιν ησλ κεραλεκάησλ. Ο αξηζκόο κεραλεκάησλ πνπ 
δύλαληαη λα ηνπνζεηεζνύλ, αλεμαξηήησο είδνπο πξντόλησλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ, 
θαζνξίδεηαη ζε πέληε (5) κεραλήκαηα, κε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνύ, 
θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Κέληξνπ. 
 
  ζη. Δίδνο δηαδηθαζίαο: πλνπηηθόο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ. Δγγπνδνζία:  
 
   (1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο: Γελ απαηηείηαη. 
 
   (2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: 90 € . 
 
  ε. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
   
  ζ. Γηεύζπλζε ΚΔΔΜ πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε: ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, 
ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, 
ηειέθσλν: 2731035380, e-mail: keem@army.gr 
 
 4. ηνηρεία επηθνηλσλίαο – επαθήο: Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ, Βνεζόο 
4νπ ΔΓ, ηει.: 2731035380, θαμ: 2731035370, e-mail: keem@army.gr  . 
 
 

 Tαμρνο Αζαλάζηνο Υξπζαθόπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α»  Γεληθνί Όξνη πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ  
«Β»  Δηδηθνί Όξνη πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ  
«Γ»  Πξνζρέδην ύκβαζεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΗΚΔ(IV MΠ) 4ν ΔΓ - ΓΟΗ  
ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 
 ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗO 
 30 Απξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ  
Φ.600.163/31/2253/.511  

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

 

Άξζξν 1
ν
 

Βαζηθά Σηνηρεία Γηαγσληζκνχ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΔΔΜ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ –  
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ηξ/δν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14
ν 

ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, ηειέθσλν: 
2731035380, e-mail: keem@army.gr 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Με Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 42930000-4 

ΚΩΓΗΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

Μνλάδεο Φξνπξάο πάξηεο : EL 65 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Μίζζσζε ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
απηφκαησλ κεραλεκάησλ πψιεζεο 
(αλαςπθηηθψλ - ρπκψλ – εκθηαισκέλνπ 
λεξνχ – ζλαθ) πξνο εμππεξέηεζε ησλ 
Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λνπ  ηνπ 3

νπ
 Σάγκαηνο κε έδξα ην Γχζεην 

ΠΟΟΣΖΣΑ 5 απηφκαηνη πσιεηέο  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Έδξεο Μνλάδσλ (ρ. Ξεξνθάκπη πάξηεο, 
Γχζεην) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

(ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΔΛΑΥΗΣΟ 
ΔΣΖΗΟ ΜΗΘΩΜΑ) 

1.800 €  γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ 

ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όρη 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

1 έηνο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο γηα 2 επηπιένλ εμάκελα, 1 
κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζία & 1 κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ αλάδεημε κεηνδφηε ζα γίλεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 
75, 79 θαη 80 ηνπ Ν.4412/2016, αθνχ ην 
ΚΔΔΜ ειέγμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα έσο 73 
θαη 74 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ 

mailto:keem@army.gr
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Α-2 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

πλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςεο πξνζθνξά, κε κφλν θξηηήξην ην 

πςειφηεξν κεληαίν κίζζσκα  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 (ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 
30 Απξ 19 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 (ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΚΖΜΓΖ) 
30 Απξ 19 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

15 Ματ 19 θαη ψξα 14:00 

ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
 Έδξα ΚΔΔΜ   

 ηελ 16 Ματ 19 θαη ψξα 10:00 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΔΔΜ/4
ν
 ΔΓ  

ηξ/δν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε» 
14

ν 
ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, ηειέθσλν: 

2731035380, e-mail: keem@army.gr 

ΠΔΡΗΟΓΟ  
ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Eθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο (ηνπιάρηζηνλ) ή 
κέρξη νινθιήξσζεο ησλ  ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 
Ηνπλ 19 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθή 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Σεκάρηα  

ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ Δπξψ (€) 

«ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ»  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο κερ/ησλ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ – ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

ΚΔΔΜ/4
ν
 ΔΓ  

ηξ/δν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε» 
14

ν 
ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, ηειέθσλν: 

2731035380,e-mail: keem@army.gr 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ν.4412/2018,  
Άξζξν 127 θαη 205 

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Σηκνιφγεζε κε βάζε ηελ επηηεπρζείζα ηηκή. 
Σα είδε πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο 
απηφκαηνπο πσιεηέο, πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
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Άξζξν 2
ν
  

Γηαηάμεηο – Οξηζκνί
1
 

 
 1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ιφγσ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 
θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο επίζεο νη νξηζκνί θαη νη αληίζηνηρεο 
κε ηελ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4235/2014 (ΦΔΚ Α΄/32/2014) «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ». 
 
 2. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
  α. Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ πνπ δελ 
πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπάδεηαη 
θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
  β. Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ 
ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ 
θαηαλάισζε. 
 
  γ. Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ, σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο Σξνθίκσλ 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηε 
κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή πψιεζε θαη δηάζεζε 
ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 
Οξγαληζκνί πξνκήζεηαο, νη ππεξγνιάβνη θαη νη πξνκεζεπηέο ησλ σο άλσ 
επηρεηξήζεσλ. 
 
  δ. Δγθαηάζηαζε, σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
 
  ε. Πξνκεζεπηήο, σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηελ Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ 
ζηελ αιπζίδα Σξνθίκσλ. 
 

Άξζξν 3
ν
  

Γηαδηθαζία Σχλαςεο Σχκβαζεο
2
 -  Γεληθνί Υπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. πλνπηηθφο Πιεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 
 
 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο παξαθάησ: 
 
  α. 1

ε
 ΦΑΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 

– Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
 

                                                           
1
 Ν.4412/16,  άρθρο 2 

2
 Ν.4412/16, άρθρα 26 και  32 παρ. 2.γ) 
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  β. 2
ε
 ΦΑΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ. 
 
  γ. 3

ε
 ΦΑΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: ‘Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε – 

Καηαθχξσζε. 
  
 3. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηε δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα 
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 
 

Άξζξν 4
ν
  

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο
3
 - Πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΣΓΣ

4
 θαη 

άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

 
  1.  Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
   α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο 
 
   β.  Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 
 
   γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ

5
, ζην 

βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 

  δ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 
  2.  Σν ΚΔΔΜ ζα επηθπιάζζεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, ζην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ 
ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ 
επηθπιάζζεη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «Πξνκεζεπηήο» 
αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη 
ελψζεηο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ 
δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 4. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή 

                                                           
3
 Ν.4412/16, άρθρα 19 και  25 

4
 Ν.4412/16, άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «ΣΔΣ» νοείηαι η ζσμθωνία περί δημοζίων ζσμβάζεων η οποία 

κσρώθηκε από ηην Ελλάδα με ηο ν. 2513/1997 (Α' 139) 
5
 Νοείηαι η Σσμθωνία περί δημοζίων ζσμβάζεων η οποία κσρώθηκε από ηην Ελλάδα με ηο ν.2513/1997 

(ΦΕΚ Α΄139) 
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κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, δελ απαηηείηαη λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα 
ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 5
ν 

Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο Σπκκεηνρήο
6
 

 
 1. Οη πξνζθνξέο, νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηά πεξίπησζε θαη ηα 
πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  
 
 2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/2018 άξζξν 92 παξ. 6 θαζψο θαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΤΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 
 3. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 
 
   α. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά  πµµεηνρήο -
Σερληθή Πξνζθνξά ». 
 
   β. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 

 4. ηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο - Τερληθή 

Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
 α. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), 
ζπκπιεξσκέλν θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο πνπ 
αλαγξάθνληαη επ’ απηνχ. εκεηψλεηαη φηη επηπιένλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή 
ηνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ απφθαζε 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΦΔΚ Β’ 
3698/16-11-2016). Σν ππφςε ΣΔΤΓ, εηδηθά πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ππφςε 
δηαγσληζκφ, φπσο ζηελ Πξνζζήθε «2/A».  
 
  β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, σο αθνινχζσο: 
 
    (1) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ γηα 
ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ε ειάρηζηε ηζρχο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

δηάζηεκα 120 εκεξψλ απφ ηε επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο. 
 

                                                           
6
 Ν.4412/16, άξζξα 92 – 93 
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    (2) Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο  θαη 
ηνπ ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ππφ κίζζσζε κεραλεκάησλ [φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο]. 

 
    (3)  Σερληθή πξνζθνξά 
 
      (α) Με ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ απηφκαηεο 
πψιεζεο.  

 
(β) Γηα ηα είδε πνπ ζα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε απφ ηνπο 

απηφκαηνπο πσιεηέο: 
 

(1) Θα ππάξρεη κία θαηάζηαζε ησλ εηδψλ, ζηελ νπνία 
ζα αλαγξάθεηαη ε εηαηξεία παξαζθεπήο ησλ εηδψλ πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηα 
κεραλήκαηα, ε αθξηβήο νλνκαζία θαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηδψλ, ήηνη: 
βάξνο ηεκαρίνπ, πιηθά θαηαζθεπήο, ζχλζεζε θαη αλαινγία (%) ησλ πιηθψλ, 
ρξνληθφ φξην αλάισζεο πέξα απφ ην νπνίν ην πξντφλ ζα αληηθαζίζηαηαη, ηξφπνο 
ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ρψξα πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ. 
 

(2) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη/παξαγάγεη ν 
ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ (ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη), πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 
λα επηζπλάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα 
πνπ ζα θαηαζθεπάζεη/παξαγάγεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζήο ηεο. 
 

(3) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα 
θαηαζθεπάζνπλ/παξαγάγνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ (ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη), 
ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί/παξαρζεί ην πξνζθεξφκελν 
πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 
επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο ηνπ Ν.1599/1986, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, πξνο ηνλ θνξέα, φηη ε θαηαζθεπή/παξαγσγή ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο (ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη) ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ 
νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 
θαηαζθεπήο/παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 
επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 
απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 5. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 

 6. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα 
απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (Πξνζζήθε 
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«5/Α»). πγθεθξηκέλα: 
 
   α. Σν κεληαίν κίζζσκα αλά απηφκαην πσιεηή ζε επξψ, αξηζκεηηθψο 
θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή 
(κεληαίν κίζζσκα), ζα πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 
(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, λφκηκεο 
θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο). Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα 
έμνδα παξάδνζεο θαη κεηαθνξάο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζην ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 
  

β. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» 
ή «0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 
έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο 
έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 
 
 7. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

 8. Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 

ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο - Τερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο, δελ 

αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή 

δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

 
 9. Αληηζέησο, είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε εγγξάθσλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ΔΥΟΤΝ ΖΓΖ λνκίκσο θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζεί θαη 
ΜΟΝΟ θαηφπηλ εηδηθήο πξφζθιεζεο ηνπ ΚΔΔΜ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, ε ελ ιφγσ 
ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, 
εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Λνηπά φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην Ν.4412/16, άξζξν 102. 
 
 10. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 
(ΦΔΚ Α’ 74/26-03-14). 
 
 11. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Δπηηξνπή 
εθπξφζεζκα δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη  ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 
 
 12. Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ έρνπλ 
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο.  
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 13. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/1 (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 12 ηνπ 
άξζξνπ 376 ηνπ ίδηνπ λφκνπ), θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ 
έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 
ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
 
 14. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΔΜ, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 
απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο, 
ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 

 15. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

 16. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζνχλ, δε ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 17. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ 
επεμήγεζή ηνπο. 
 
 18. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, θαηαηίζεληαη ζην ΚΔΔΜ/4

ν
 ΔΓ (ηξαηφπεδν «ρε (ΠΕ) 

Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14
ν 

ρικ ΔΟ πάξηεο – Γπζείνπ), µέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
(Τπφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζήθε «1/Α»). 
 

Άξζξν 6
ν 

Φξφλνο Ιζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ 
 

 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο γηα 

δηάζηεκα  120 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη γηα 
ην ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.  
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ην ΚΔΔΜ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 
κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 
αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ην ΚΔΔΜ θξίλεη αηηηνινγεκέλα 
φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ 
νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδίθαηα γηα φζν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά 
απνθάζεσλ ηνπ ΚΔΔΜ, πνπ αθνξνχλ ην  δηαγσληζκφ. 
 
 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 

 

Άξζξν 7
ν 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
7
 - Λφγνη Απνθιεηζκνχ

8
 

 
 1. Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ηελ: 
 
  α. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  β.  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 
 
  γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 
 

 2. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη ε εγγξαθή ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Γηα ην ιφγν απηφ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή  Πηζηνπνηεηηθφ 
Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ή αληηζηνίρνπ  άιινπ θξάηνπο κέινπο

9
, 

έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 
ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε 
θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, 
πξνζθνκίδεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε 

(Γηθαηνινγεηηθφ Μεηνδφηε, 3
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνχ). 

 

3. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή 
θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 

κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο απφ ην ΚΔΔΜ, ηα παξαθάησ : 
 
  α. ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, 
ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ησλ 
ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2016, 2017, 2018) είλαη ίζνο ή 
                                                           
7
 Ν.4412/16, άξζξν 75 

8
 Ν.4412/16, άρθρο 73 

9
 Ν. 4412/16, Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα XI  
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κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ αλάζεζε 
πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο 
εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη 
ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην  100%  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ππφ 
αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο.  
 
   Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ 
ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο: 
 
   (1) Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ (2016, 2017, 2018), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ 
ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο.  Απαηηείηαη λα παξέρνληαη εκθαλψο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε κε βάζε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 
 
   (2) Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ 
ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν είλαη 
ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε 
πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο 
 
  β. Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 
γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην 100% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ην δεδνκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 

 4. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, 
πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ 
θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη 
κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) 

απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή 
βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σα παξαπάλσ (αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο) πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηειεπηαίνπ κεηνδφηε. (Γηθαηνινγεηηθφ Μεηνδφηε, 3
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνχ) . 

 
 5. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ην πςειφηεξν κίζζσκα  δελ 
ππνβάιιεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο (Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε) θαη ζηνπο 
φξνπο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο 
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επφκελε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο  καηαηψλεηαη. 
 
 6. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
ππνβάιιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα  
ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο.  
 
 7. Σν ΚΔΔΜ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91, ή είλαη γλσζηφ ζην ΚΔΔΜ κε άιιν 
ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 8
ν
   

Πξνζθεξφκελε Τηκή 

 
 1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
 2. Οη ηηκέο (κεληαίν κίζζσκα) πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, 
θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο), θαη φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο. 
 
 3. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ε πξνζθνξά έρεη αζπλήζηζηα 
ρακειή ηηκή (ή ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ έθπησζεο), ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο 
ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 4. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα  παξέρνπλ απηά εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 
 

Άξζξν 9
ν 

Απνζθξάγηζε - Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ Σπκκεηνρήο 

 
 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ), 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
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 2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
 3. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, γίλεηαη απνζθξάγηζε 

µφλν ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά» (1
ε
 

Φάζε Γηαγσληζκνχ). Οη ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
απνζθξαγίδνληαη κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ζε εµεξνµελία θαη  ψξα πνπ  ζα 
γλσζηνπνηεζεί  ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, µεηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ (2
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνχ). Αµέζσο 

µεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή  
Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οµνίσο, κεηά ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ησλ 
νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.  
 
 4. Σα απνηειέζκαηα

10
 επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο θάησ ησλ νξίσλ, δπλάκεη 
ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 376. 
 

 5. Ιζφηηκεο πξνζθνξέο: 

 
  Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην ΚΔΔΜ ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο ΔΓΓ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ εηδηθήο 
πξφζθιεζεο ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε χπαξμεο 
δεθαδηθψλ ςεθίσλ, ζα ηζρχζεη ε ζηξνγγπινπνίεζε ζην 2ν δεθαδηθφ ςεθίν. 
 
 6. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΚΔΔΜ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, µέζσ ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ ηεο, εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ΚΔΔΜ. Δηδηθφηεξα: 
 
  α. ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΚΔΔΜ, θαη 
απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ ΔΓΓ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπµµεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα 
ελεµέξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ.  
 
  β. Δπηπιένλ, ε αξµφδηα  ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο 
θαθέινπο µε ηα ηπρφλ επηµέξνπο απαηηνχµελα ζε έληππε µνξθή δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην ΚΔΔΜ, ζχµθσλα µε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή απνζθξαγίδεη 
ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Δπηµέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 
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µνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη µε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα 
Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά µνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 
 
  γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 
 
  δ. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ, πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπµµεηερφλησλ γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη ηελ λνµηµφηεηά ηνπο, ζχµθσλα µε ηα ηζρχνληα. 
 
  ε. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή, κπνξεί λα 
απεπζχλεη αηηήµαηα ζηνπο ζπµµεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη 
ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί 
πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, λα παξέρνπλ εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο 
δεηνχµελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπµπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζµηψλ πνπ ηνπο 
νξίδνληαη. 
 
  ζη. Καηφπηλ, ε ΔΓΓ εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
απνδνρήο ή αηηηνινγεµέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξµνδίσο ζην 
ΚΔΔΜ γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο απφθαζεο γηα ην ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζµνχ. 
 
  δ. Οη ζπµµεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο Φάζεο 
θξηζνχλ απνδεθηά, ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή πγεηνλνµηθήο επηζεψξεζεο 
(επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνµεραληψλ - βηνηερληψλ). Ζ ππφςε επηηξνπή ειέγρεη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδνµέλσλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε, ζχµθσλα µε ην 
ηξαηησηηθφ Καλνληζµφ 422-10. Σα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ δίλνληαη ζηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη νηθνλνµηθέο 
πξνζθνξέο φζσλ δηαγσληδνµέλσλ έρνπλ απνξξηθζεί βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ ή 
απφ ηελ πγεηνλνµηθή επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζε 
απηνχο. Λεπηνκέξεηεο ,φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  ε. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφµελα, έθδνζε απφθαζεο απφ ην 
ΚΔΔΜ  γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε απνζηέιιεηαη µε 
µέξηµλα ηνπ ΚΔΔΜ ζηνπο ζπµµεηέρνληεο, γηα ελεµέξσζε. 
 
  ζ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά 
ζπµµεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά) απφ ην ΚΔΔΜ θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη µεηά 
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ 
ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εµεξνµελία 
θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
  η. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εµεξνµελία θαη ψξα, ε αξµφδηα 
επηηξνπή    πξνβαίλεη    ζηελ    απνζθξάγηζε    ησλ    ππνθαθέισλ «Οηθνλνµηθή 
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Πξνζθνξά» (2ε Φάζε) θαη νη ζπµµεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα 
ελεµέξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ.  
 
  ηα. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 
ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Δπί µέξνπο Έληππα Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο» 
γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχµελν ζηάδην. Σα 
πεξηερφµελα απηψλ µνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνµηθέο 
πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 
 
  ηβ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή ησλ νηθνλνµηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη µε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη/γλσµνδνηεί µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επί ηεο απνδνρήο ή µε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη επί ηεο 
αλάδεημεο απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη αξµνδίσο ζην ΚΔΔΜ, γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο 
απφθαζεο. 
 
  ηγ. ηε ζπλέρεηα, ην ΚΔΔΜ εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφµελα ηελ 
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε απνζηέιιεηαη µε 
µέξηµλα ηνπ ΚΔΔΜ ζηνπο ζπµµεηέρνληεο, γηα ελεµέξσζε. 
  
 ηδ. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επί ηεο εθδνζείζαο 
απφθαζεο ηνπ ΚΔΔΜ γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε 
ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 
ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, νθείιεη λα ππνβάιεη εληφο 10 έσο 20 

εκεξψλ ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξν 12 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
 

  ηε. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» (3ε 

Φάζε) ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, γίλεηαη 
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπµµεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ 
αξµφδηα ΔΓΓ, εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη  δηαδηθαζηψλ.  
 
  ηζη. Αµέζσο µεηά ηελ αλσηέξσ απνζθξάγηζε, νη ζπµµεηέρνληεο ζην 
δηαγσληζµφ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. 
 
  ηδ.  Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφµελα απνζθξάγηζε ηνπ 
αλσηέξσ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα 
ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη µε μερσξηζηή 
εηζεγεηηθή έθζεζε, γλσµνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ην 
ΚΔΔΜ, επί ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 
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  ηε. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζµνχ, ππνβάιιεηαη ζην ΚΔΔΜ γηα 
ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
 
 7. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα 
ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 
  α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. 
 
  β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη 
ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηεο επηηξνπήο. 
   
  γ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαη’ απηήο 
ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν.  
 

  δ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηνπ ΚΔΔΜ 
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο  απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο 
είλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο 
απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ 
εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε λφκηκε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ έλδηθσλ κέζσλ. 
 
  ε. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη 
ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
 

Άξζξν 10
ν
   

Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 
 

 1. Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο
11

 γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 4

νπ 
ΔΓ.  

 
 2. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο 
θαθέινπ, ζηα άξζξα 94 έσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 
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  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο.  
 
  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (Πξνζθνξέο θαη 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο). 
 
  δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ 
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο (Κξηηήξηα επηινγήο – 
Λφγνη Απνθιεηζκνχ). 
 
  ε. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 
   ζη. Υξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
   δ. Τπνβνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ ππνβιεζέλησλ 
ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε 
ή/θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν 
αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
  ζ. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ 
ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
   η. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
 
  ηα. Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηβ.  Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη δήισζε ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή/θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηά ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα 
δηελεξγήζεη ην ΚΔΔΜ είηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε 
θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 11
ν
   

Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο Σχκβαζεο 
 

 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε  πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε κφλν θξηηήξην ην πςειφηεξν 

κεληαίν κίζζσκα. 
 
 2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη ηεο 
δηαδηθαζίαο. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ πςειφηεξν πξνζθεξφκελν 
κεληαίν κίζζσκα, γίλεηαη ηειηθά, εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη 
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πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

Άξζξν 12
ν 

Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε
12

 (3
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνχ) 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΚΔΔΜ ζα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνλ/ηνπο πξνζθέξνληα/εο, ζηνλ/νπο 
νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 
ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Τα 

ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο 10 έσο 20 εκεξψλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν 
ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζην ΚΔΔΜ, σο απνδεηθηηθά γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ 
θαζνξηζζέλησλ κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θξηηεξίσλ θαη πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά παξαθάησ: 
  
  Γηθαηνινγεηηθά 3εο  Φάζεο  
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 
 
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 
 
   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
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. 
 
   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Ννεσβξίνπ 2005,  
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   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,  
 
   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
  β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο). Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη 
φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
 

δ. Βεβαίσζε απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) φηη 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, δελ επηβιήζεθαλ θπξψζεηο φπσο παξαθάησ:  

 
(1) Σξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ, απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ .ΔΠ.Δ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 2063/Γ1632/2011 (ΦΔΚ Β΄ 266) φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 
 

(2) Γχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ .ΔΠ.Δ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

 
(3) Οη παξαπάλσ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα εθδίδεη  ειεθηξνληθά 
ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΔ (sepenet.gr), ελψ 
ελαιιαθηηθά λα ππνβάιεη έλνξθε δήισζε (Ν.4412/16, Άρθρο 80, παρ. 2)  ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε κε ππαγσγή ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο επηβνιήο 
πξνζηίκσλ. 

 
  ε. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ 
Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Ν.3419/2005, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 
ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκέξα  
επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 
αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ
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  ζη. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο θαη αξηζκφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ επίζεκε θξαηηθή 
αξρή), φπσο παξαθάησ: 
 
   (1) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β΄/31-
08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ εγθξίζεσο (εάλ απαηηείηαη). 
 
   (2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ή φπσο απηή εθδφζεθε 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 
 
   (3) Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
απαηηεί παξαπάλσ απφ κία άδεηεο, πξνζθνκίδνληαη φιεο, φπσο εηδηθή άδεηα 
ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Α 
95/31 Ματ 07). 
 
  δ. Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή απαιιαθηηθφ, φπσο απηή έρεη 
ελζσκαησζεί ζηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ή ζηα Πξφηππα 
Πεξηβαιινληνινγηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ), 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 ή 
βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε 
ησλ ιπκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνζθφκηζε βεβαίσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ απηψλ). 
 
  ε. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ 
θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο 
αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν 
ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ 
αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα θαηαηεζνχλ θαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 
ησλ εηδψλ πνπ ζα κεηαπσινχληαη απφ ηα κεραλήκαηα. 
 
  ζ. Δθδνζέληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ νρήκαηνο ή 
ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηε 
ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
 
 η. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (Πξνζζήθε «4/Α»), απφ 
ηα νπνία λα πεγάδεη ν έρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο – ππνβνιήο 
πξνζθνξάο. 
 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ





 

 

 

 

./. 

Α-20 

 2. Σν ΚΔΔΜ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, 
φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ παξφληνο.  
 

3. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη 
ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην ΚΔΔΜ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 
4. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 

Άξζξν 13
ν
   

Φξφλνο Σπλδξνκήο Όξσλ Σπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο
 13

 
 

 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
φπσο νξίζηεθαλ ζηνπο παξφληεο φξνπο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Σν ΚΔΔΜ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμήο: 
 

  α. Έσο  30%  (αθοπά διαγωνιζμούρ πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ μέσπι 
100.000 €,  πεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.) 
 
  β. Πνζφηεηα κηθξφηεξε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνζνζηνχ, απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή/πξνκεζεπηή. 
 
 3. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα  κε άξζξν 5 ηεο 
παξνχζαο

14
, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά 

ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ην ΚΔΔΜ ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ 
εγγξάθσλ

15
 λνκηκνπνίεζεο. 

 
 4. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηνπ ΚΔΔΜ γηα 
νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ 
επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα 
ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. 
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 5. Λνηπά θαηά ηα ηζρχνληα ζηελ θείκελε λνκνζεζία

16
. 

 

Άξζξν 14
ν
 

Καηαθχξσζε – Αλάζεζε Σχκβαζεο 
 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην’αξζξν 
127 ηνπ Ν. 4412/2016 (Δλζηάζεηο). 
 
 2. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 
105 ηνπ Ν.4412/16, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξνθήξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Πξηλ ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε, ην ΚΔΔΜ ζα θνηλνπνηήζεη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
 

 4. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 5 εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε 
(πποθεζμία άζκηζηρ ένζηαζηρ ζύμθωνα με ηο άπθπο 127 ηος Ν. 4412/2016), ζα 
ζηαιεί αξκνδίσο ε αλαθνίλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 5. Ο ηειεπηαίνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο. 
 
 6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 
παξνχζαο. 
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Άξζξν 15
ν
   

Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
17

 

 
 1. Σν ΚΔΔΜ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα καηαηψζεη 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 
 
  β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
(πξνζσξηλνχο πξνκεζεπηέο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
4

νπ
 Δπηηειηθνχ Γξαθείνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
  α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
 
  β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ην ΚΔΔΜ ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν. 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
  δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε. 
 
  ε.  Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
  ζη.  Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ην ΚΔΔΜ κπνξεί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 4

νπ
 

Δπηηειηθνχ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ην ΚΔΔΜ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί 
ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε 
θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 
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 5. Σν ΚΔΔΜ δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 
κε δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 
 

Άξζξν 16
ν
   

Καηάξηηζε Σπκβάζεσλ 
 

 1. Σν θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ (πξνζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα «Γ». 
  
 2. Μεηά ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε 
φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 17
ν 

Δγγπήζεηο – Υπνγξαθή Σχκβαζεο 
  
 1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ππέξ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 

2. Δγγχεζε Σπκκεηνρήο : Γελ απαηηείηαη. 
 

3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο

18
 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν πξνκεζεπηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ήηνη ελελήληα επξψ (90,00 €). 
 

β. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο, 
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ζπλππνινγίδνληαο ζηνλ ππφςε ρξφλν θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ εμάµελσλ 
παξαηάζεσλ. 

 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 
 4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν Πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 
 
 6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία:  
 
  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
 
  β. Σνλ εθδφηε 
 
  γ.  Σν ΚΔΔΜ πξνο ην νπνίν απεπζχλνληαη 
 
  δ.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
 
  ε.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
 
                  ζη.  Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 
 
  δ.  Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη:  
 
   (1) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
 
   (2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 
 
  ε.  Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
  ζ.  Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 
  η. Σελ 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  
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  ηα. ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
 
 7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηα 
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ (Πξνζζήθε «3/Α»). 
 
 8. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 
ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 
απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
 9. Σν ΚΔΔΜ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη 
ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
  

Άξζξν 18
ν
   

Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή 
19

 
 
 1. Ο Πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα 
ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Καζπζηέξεζε ηνπνζέηεζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηπο ρψξνπο πνπ 
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή  
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 
ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη παξάδνζε 
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
 
  δ. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 
  ε.  Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη 
εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
                                                           
19

 Ν.4412/16, άρθρο 218 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ





 

 

 

 

./. 

Α-26 

  ζη. Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ, 
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο νξηδνκέλσλ ζηνπο Δηδηθνχο 
Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
  δ. Πψιεζε πξντφλησλ κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ. 
 

η. Καζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ, πέξαλ ησλ δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
 3. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ.  
 
 4. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ κε 
επζχλε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
 
 5. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ ηνπ ΚΒΗΔ. 
 
 6. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 7. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ – 
Πξνζθπγψλ ηνπ ΚΔΔΜ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε 
δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ 
ΚΔΔΜ απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην 
ΚΔΔΜ επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
 9. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηνπ ΚΔΔΜ/, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 200 €. 
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  γ. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ ΚΔΔΜ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
 
 10. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 19
ν
   

Έλλνκε Πξνζηαζία
20

 
 

1. Άζθεζε Δλζηάζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξηλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο:  
 
  α. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 
ελζηάζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  β. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθπγήο κε ηειενκνηνηππία (fax), 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ 
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ 
πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.2672/98 θαη ηνπ 
άξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99. 
 
  γ. Ζ έλζηαζε θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ 
εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή 
ηεο έλζηαζεο. 
  
  δ. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο, ε νπνία 
δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ. 
 
  ε. Σν ΚΔΔΜ νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε 
πξνζεζκία (10) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, 
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο. 
 
  ζη. Γηα  ην  παξαδεθηφ  ηεο  άζθεζεο,  απαηηείηαη  (κε  ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηνπ ΚΔΔΜ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
  δ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν.3886/10. 
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 2. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ
21

: 
 
  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ 
ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 
ηνπ ΚΔΔΜ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ – 
Πξνζθπγψλ ηνπ ΚΔΔΜ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

Άξζξν 20
ν
   

Υπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 
 
 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία

22
. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 
γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή 
ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 3. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
 4. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα ελεξγήζεη, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνμελήζεη θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ νθείιεηαη 
ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 
 5. Ο Πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ην ΚΔΔΜ, γηα θάζε ζεηηθή θαη 
απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη 
αλ πξνέξρεηαη. 
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 6. Σν ΚΔΔΜ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Σν ΚΔΔΜ δελ 
έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηξίησλ. Απφ ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ 
ΚΔΔΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ αζρνιείηαη  κε ηελ πξνκήζεηα.  
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 
πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηνπ ΚΔΔΜ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε 
Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 
ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ ΚΔΔΜ σο ιφγνο 
απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή 
ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή 
θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί απφ ην ΚΔΔΜ ην νπνίν θαη ζα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά. Δάλ ην ΚΔΔΜ απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα 
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ 
αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη 
λα εγθξηζεί απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
 9. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ πξνκεζεπηή, κφλν 
εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΚΔΔΜ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ΚΔΔΜ δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο πξνκήζεηαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ ΚΔΔΜ, ην νπνίν εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην 
πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 
εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε 
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. 
ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 
Καιήο Δθηέιεζεο. 
 
  10. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
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επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3414/05  (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 

 

Άξζξν 21
ν
   

Αιιαγή Σηνηρείσλ Πξνκεζεπηψλ 
 

 1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνθνξά ηνπ, ζα 
πξέπεη ην ΚΔΔΜ λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε λέν πξνκεζεπηή, ν 
πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην ΚΔΔΜ πέληε (5) εξγάζηκεο  εκέξεο  πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πξνκεζεπηή. 
 
 3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηή, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηαο θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε 
θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 
 

Άξζξν 22
ν
   

Γηελέξγεηα Διέγρσλ 
 
 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή  ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ Οδεγία ΔΔ 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε 
θαηά θξίζε ηνπ ΚΔΔΜ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ) ηεο ελ ιφγσ δεκνζίεπζεο θαη ζχκθσλα κε 
ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πεξί ειέγρσλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Δηδηθά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πεξί 
απνδνρήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ 
κε δηαηαγή ηνπ ΚΔΔΜ ζα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ 
Τπνςήθηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Ο  Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 θαη ηα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγνχληαη καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά  ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ «δηθαηνινγεηηθψλ» γηα ηελ εηζήγεζε πεξί  
θαηαθχξσζεο. 
 
 4. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί ζα απαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά 
απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ. 
 

Άξζξν 23
ν
   

Αλσηέξα Βία 
 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  α. Τπαηηηφηεηα ηνπ ΚΔΔΜ. 
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  β.  Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία 
πξνκήζεηαο  κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 2. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
  
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ 
εξγαζηψλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.    
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ηνπ  
πξνκεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  
 
 3. Ο Πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην ΚΔΔΜ ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ 
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

Άξζξν 24
ν
   

Υπεξγνιαβίεο
23

 

 
 1. Ωο ππεξγνιαβία νξίδεηαη ε εμ επαρζνχο αηηίαο ζχκβαζε κίζζσζεο 
έξγνπ, δηα ηεο νπνίαο ν Πξνκεζεπηήο ζχκβαζεο αλαιακβάλεη λνκηθέο δεζκεχζεηο 
έλαληη άιισλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ζπλδεφκελσλ κε ηνλ εξγνδφηε 
κε λνκηθφ δεζκφ θαη κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο 
Πξνκεζεπηήο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο γηα ην εθηεινχκελν απφ ηνλ 
ππεξγνιάβν κέξνο. Ζ ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη εξγνιάβνπ 
δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 681 επνκ. Αζηηθνχ Κψδηθα.  
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 2. Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θχξην πξνκεζεπηή δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, θαζψο ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - εθηειέζεη κέξνο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ελψ ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη 
λα παξάζρεη – δηαζέζεη ζπγθεθξηκέλα αγαζά ζην ελ ιφγσ πιαίζην. 
 
 3. Ο Πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 
έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ, λα αλαζέηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη δεισζεί 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη "εγθεθξηκέλνο" κε ηηο ζπλέπεηεο 
ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 10/03-09-2015 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ), κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ, φηαλ 
ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  
 
  α. Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ αλαιακβάλεη αλά θαηεγνξία πξνκεζεηψλ, αληίζηνηρε κε ην πνζφ 
ηεο ζχκβαζεο Τπεξγνιαβίαο θαη  
 
  β. Ο Πξνκεζεπηήο, πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππεξγνιάβνπ 
ζην έξγν έρεη γλσζηνπνηήζεη ζην ΚΔΔΜ ηε ζχκβαζε Τπεξγνιαβίαο.  
 
 5. Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα 
ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ην ΚΔΔΜ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη 
ζπκβάζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί.  
 
 6. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, απνδεδεηγκέλεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο, πνπ 
έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην ΚΔΔΜ θαη ε ζχκβαζε ζα ζπλερίδεηαη απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ λέν ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ 
πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο/ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζή ηεο, 
κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔΔΜ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔΔΜ, ζα πξέπεη 
λα απνδείμεη ν Πξνκεζεπηήο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ 
ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο 
θξίζεθε θαηάιιεινο. 
 
 7. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Ν.4412/16 απφ ππεξγνιάβνπο ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. 
 
 8. Πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16, ην ΚΔΔΜ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ 
Ν.4412/16, λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ην ΚΔΔΜ: 
   
  α. Απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 
ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ 
ππνρξεσηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη 
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  β. Μπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη 
φηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 

Άξζξν 25
ν
   

Φξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα 
 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά 
πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 28/15, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 
(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β΄ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 

 

Άξζξν 26
ν
   

Γεκνζηφηεηα θαη Γηαθάλεηα
 24

 
 
 1. Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ, λνείηαη 
ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο χκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ. 
 
 2. Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ζηελ 
νπνία δηαηίζεληαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Σν ΚΔΔΜ ζα ελεκεξψλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, φινπο ηνπο 
ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε 
ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 
απνθάζηζαλ λα κελ αλαζέζνπλ ζχκβαζε γηα ηελ νπνία δεκνζηεχζεθε θαη λα 
αξρίζνπλ λέα δηαδηθαζία. 
 
 4. Καηφπηλ αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ, 
ην ΚΔΔΜ ζα γλσζηνπνηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 
15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή γξαπηήο αίηεζεο: 
 
  α. ε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 
 
  β.  ε θάζε απνξξηθζέληα πξνζθέξνληα, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζηηο δε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
άξζξνπ 54, ηνπ Ν.4412/16 ζα αηηηνινγεί επίζεο ηελ απφθαζή ηεο πεξί κε 
ηζνδπλακίαο ησλ ιχζεσλ. 
 
  γ. ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή πξνζθνξά, 
ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Σν ΚΔΔΜ δχλαηαη λα απνθαζίδεη λα κε γλσζηνπνηήζεη νξηζκέλεο 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε 
ησλ ζπκβάζεσλ, εάλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 
εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, λα είλαη αληίζεηε, θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 
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ηξφπν, πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα 
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ή ηηο ζπλζήθεο 
ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 
 6. Σπρφλ έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο βαξχλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 

 

Άξζξν 27
ν
   

Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 
 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΚΔΔΜ. 

 

Άξζξν 28
ν
   

Τξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 
25

 
 
 1.  Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε

26
 ηνπ 4

νπ
 ΔΓ ηνπ ΚΔΔΜ, 

ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 
πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ 
ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 
πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ηνλ αξρηθφ 
πξνκεζεπηή, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή: 
 
   (1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, 
π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 
 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ην ΚΔΔΜ. 
 
   (3) Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. 
 
   (4) Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ 
ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ 
Ν.4412/16). 
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  γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
   (1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
   (2) Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3. 
 
 2. Λφγσ ηεο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφςε 

πξνκήζεηαο, δελ απαηηείηαη επαιήζεπζε γηα ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 
 
 3. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
 
 4. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 1δ, εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε 
ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη 
κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε 
ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή 
ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επηιέγε αξρηθψο ή ζα 
πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  β.  Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 
ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε 
 
  γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο 
 
  δ.  Όηαλ λένο Πξνκεζεπηήο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, 
ζπλεπεία: 
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   (1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε 
ηελ πεξίπησζε 1α. 
 
   (2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ πξνκεζεπηή, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, 
ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν 
πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη 
ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 
 
   (3) Πεξίπησζεο πνπ ην ΚΔΔΜ αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ θχξηνπ πξνκεζεπηή έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 
απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 5.  Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 
1 θαη 2. 
 

Άξζξν 29
ν
   

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
27

 
 
 1. Σν ΚΔΔΜ κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
  

2. Σν ΚΔΔΜ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
Ν. 3863/2010 (Α' 115). 
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 3. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε 
δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ην ΚΔΔΜ ή ιφγσ δγήο απφ πξντζηάκελε Αξρή θαη 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο. 
 

Άξζξν 30
ν
   

Δρεκχζεηα
28

 

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

Άξζξν 31
ν
   

Λνηπέο δηαηάμεηο 
 
 1. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν 
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Πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2.  Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαη 
ππ’ φςηλ ν Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν 
Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε, ε 
Καηαθχξσζε,  ε χκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ 
- Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη 
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 4. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πξνθχπηνπλ αιιαγέο 
ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο 
εηζεγήζεηο ζην ΚΔΔΜ, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο 
απνξξίπηεη. 
 
 5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο 
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ΚΔΔΜ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 6. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη 
απφ ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 7. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ΚΔΔΜ. 
 

 8. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ  

πξνζθνξψλ, ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. 

Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνζθνξέο 

(νηθνλνκηθέο - ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε 

αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: θχιια 1-

4, εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρφλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα λα κλεκνλεχνληαη εκθαλψο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπο. 
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 9. Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο/δηαθήξπμεο. 
 
 10.  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. 
 

 ρεο (ΔΜ) σηήξηνο Σζακπάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  
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                                                          Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού: …/2019 

                                                            Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής: 

 ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

 

 

                                            

{ΕΠΩΝΤΜΙΑ                                             

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                                                       ΠΡΟ : 
                                                                        Σην Δπιτροπή Γιενέργειας  Γιαγωνισμού 
                                                           Σοσ ΚΔΔΜ 

                                                                    Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  …/2019  

             Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής:….. 
 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 {ΕΠΩΝΤΜΙΑ                                             

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                                                                                                                                                                                                                    
:                                                                            ΠΡΟ: 
                                                                      Σην Δπιτροπή Γιενέργειας  Γιαγωνισμού 
                                                            Σοσ ΚΔΔΜ 

                                                                Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  ../2019   

                          Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής:….. 
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        ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 
        ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
        4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
        30 Απξ 19 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ  
Φ.600.163/31/2253/.511  

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΔΔΜ) 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 28791 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) 

Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΚΔΔΜ/4Ο ΔΓ, Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ 

- Σειέθσλν: 27310-35380 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: keem@army.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.army.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): Μίζζσζε ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηόκαησλ 

κεραλεκάησλ πώιεζεο (αλαςπθηηθώλ - ρπκώλ –εκθηαισκέλνπ λεξνύ –  

ζλαθ) πξνο εμππεξέηεζε ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γύζεην. CPV 42930000-4 

- Κσδηθφο ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ): 

[Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο  30 Απξ 19] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο :  [ε εγθαηάζηαζε 

απηόκαησλ πσιεηώλ 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία,  κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

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) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν4: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο5; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Δλόηεηα Β: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, απηήο ηεο ελόηεηαο: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 

πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ6  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη αλάινγε 

θαηάζηαζε, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε 

έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο 

νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη ππεξγνιαβηθή 

αλάζεζε, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό 

ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, 

επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε 

λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 

θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7 

Να ππνβιεζνύλ όια ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη ζην Μέξνο ΙΙΙ (Δλόηεηεο Α, Β, Γ 

θαη Γ) 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε8· 

2. δσξνδνθία9,10· 

3. απάηε11· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο12· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο13· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ14. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ15 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 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;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]16 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε17: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]18 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)19; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ20: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο21, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;22 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ24; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο25: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο26  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα27; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ28, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο29; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα30 

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;  

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ 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, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

Γελ ρξεζηκνπνίεζε θαη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) 

αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ 

εθεδξεία Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο 

απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία 

από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73; 

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200531: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ κόλν ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη παξαθάησ  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
32

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Δλόηεηα Β: ΓΔΝ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο 

ελόηεηαο θαηά ηελ πξώηε θάζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.  

Τα παξαθάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη κόλν εθόζνλ δεηεζνύλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

από ηo KEEM 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 

εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 33: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη 

γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο34: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  
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[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο35 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y36 -θαη ε 

αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Δλόηεηα Γ: Υπνβάιιεηαη ΜΟΝΟ ε παξάγξαθνο 12 απηήο ηεο ελόηεηαο. 

ΓΔΝ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο θαηά 

ηελ πξώηε θάζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.  

Τα ππόινηπα ζηνηρεία ππνβάιινληαη κόλν εθόζνλ δεηεζνύλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

από ην ΚΔΔΜ 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ:: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο37, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο38: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο39, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 

γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 
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ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ40 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο 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 πνηόηεηαο; 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο41 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 

: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ





 

19 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Δλόηεηα Γ: Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

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 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

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 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΤΔΙΤΑΙ 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα 

κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ 

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη42, εθηόο εάλ : 

α) Τν ΚΕΕΜ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ43. 

β) Τν ΚΕΕΜ έρεη  ήδε ζηελ θαηνρή ηνπ ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην ΚΕΕΜ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζηα Μέξε Ι έσο θαη IV ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηε  κίζζσζε ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

απηόκαησλ κεραλεκάησλ πώιεζεο (αλαςπθηηθώλ - ρπκώλ –εκθηαισκέλνπ λεξνύ –  ζλαθ) 

πξνο εμππεξέηεζε ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΕΕΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Τάγκαηνο κε 

έδξα ην Γύζεην. κε αξηζκό Δηαθήξπμεο 02/2019 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): 

[……………….…]    

 Αλρεο (ΔΜ) εξαθείκ Μπαιηάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  
 

                                                           
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
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Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

5 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

6  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

7 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

8 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

9 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

10 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

11 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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13 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

15 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

21 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

22 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

23 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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24 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

25 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

26 Άρκρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

29 Πρβλ άρκρο 48. 

30  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

31 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

32 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

33  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

που αναφζρονται ςτην διακήρυξη.  

34  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

38 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

39 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

40 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

41 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
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42 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

43 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ
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                 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 

                 ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                 4ν

 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

                  30 Απξ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ 
Φ.600.163/31/2253/.511 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ1 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Δθδόηεο (Πιήξεο επωλπκία Πηζηωηηθνύ Ηδξύκαηνο ……………………………. / 

ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: ΚΔΔΜ 
 ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κωλ/λνπ Γαβάθε» 
 14

ν 
ρικ ΔΟ πάξηεο – Γπζείνπ 

         2731035380 
 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ
3
. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη 

δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ επξώ…………………………………………..
4
ππέξ 

ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 

........................,  ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπωλ 

α) (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 

................... 

β) (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 

                                                           
1
               Σύκθωλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 12/2015 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. 

3
  Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4
  Όπωο ππνζεκείωζε 3. 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ
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................... 

γ) (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 

.................. (ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 

ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή 

θνηλνπξαμίαο, για την συμμετοχή / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ ηεο ππ 

αξηζ ..... ζύκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζύκθωλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) 

........................ Γηαθήξπμε/Πξόζθιεζε / 
6 

........................... ηνπ ΚΔΔΜ. 

Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο
7 

από ηελ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο) 

ή  

κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη 

κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή 

ππνρξέωζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ  

 

 

 

                                                           
5
  Δθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ γηα ηα νπνία 

ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε. 
6
  Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ 

118/2007. 
7
  Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ
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εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε
9
. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 Αλρεο (ΔΜ) εξαθείκ Μπαιηάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  

 

                                                           
9
  Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 

740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ
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                                               ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 
                                                                ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                                                                4

ν 
ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

                                                                30 Aπξ 19 
 
ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A» ΣΟ   
Φ.600.163/31/2253/.511   

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 

1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινύλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ εκεδαπώλ θαη 

αιινδαπώλ ηνπ ππνθαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ».  
 
2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο 

δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γηεπζύλνληα 
ύκβνπιν ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από 
απηνύο. 

 
3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 

απόδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ 
εθπξνζώπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

 

α. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 

Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΕΠΕ):  
 

(1) ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
 

(2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
 

(3) Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν 
από ηελ αξκόδηα Αξρή. 

 
(4) Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο Αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηνύ. 

 
(5) Πξαθηηθό απόθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 

Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 

β. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ): 
 

 (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, 
θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 

 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ
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 (2) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο από ηελ 
αξκόδηα Αξρή. 

 

γ.  Γηα  αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 
 
(1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο 
ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε ζύζηαζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπόκελα κεηξώα εηαηξηώλ θαη ην 
ηειεπηαίν ζε ηζρύ θαηαζηαηηθό, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 
δεηνύληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνύο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 

θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη:  

 
(α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθό. 
 
(β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθό λνκηκνπνηεηηθό 

όξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη  από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 

δ.  ςνεηαιπιζμοί: 
 

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ ηνλ 
Πξόεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηόλ. 
 

  ε. Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή 

πποζθοπά: 
 

(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην 
θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  

 
(2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά από όια ηα κέιε απηήο ή από εθπξόζσπό ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην 
αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξόζσπνο ηεο 
έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξόζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
αλαπιεξώλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

 

1
η
: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ 

νξηζκέλα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ ζην 
ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα 
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αλαπιεξσζνύλ κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ 
ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ή, ζηα θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε 
Βεβαίσζε, κε ππεύζπλε δήισζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ 
παξόρνπ ππεξεζηώλ ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ 
ππεξεζηώλ ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηώλ δελ 
βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί 
ππνρξεσηηθά από ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηώλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα 
θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο εληόο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ 
Καηαθύξσζεο». 
 

2
η:

 Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών: 
 
 Ι. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζύλεηαη εηο νιόθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο. 
 
 ΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
θαηά ηνλ ρξόλν αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 
έρνπλ ηελ επζύλε νιόθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 
ίδηνπο όξνπο. 
 
 ΙΙΙ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλόηεηα πξνθύςεη θαηά ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. Σα ππόινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηώλ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 

3
η:

 Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειώο ή ζε 
Έλσζε πξνζώπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληόηεηα, 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζύκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ηα αθόινπζα: 

 
Ι. πληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρώλ 

ηνπ κέρξη θπζηθνύ πξνζώπνπ ή όηη απηό δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην  ηεο 
ρώξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή όηη πξόθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην  θξαηώλ – κειώλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη 
ε ππνρξέσζε απηή, θαζώο όηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρώξηα 
εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ 
Ν.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 
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 ΙΙ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζε 
απηνύο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3414/05. 
 
 

 Αλρεο (ΔΜ) εξαθείκ Μπαιηάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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                 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 

                 ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
                 4ν

 
ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

                 30 Απξ 19 
ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ 
Φ.600.163/31/2253/.511 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Τπόδεηγκα) 
 

Ο ππνγεγξαµµέλνο ............................ (Ολνµαηεπώλπµν) ηνπ ......................  
(Όλνµα Παηξόο) θάηνηθνο .................. (Πόιε, Υωξηό) ................................... (Οδόο 
θαη αξηζµόο) ηει. ............... πνπ εθπξνζωπώ ηελ ....................................... (Όλνµα 
Δηαηξείαο) ζαο γλωξίδω ηα παξαθάηω:  
 

α. Λάβαµε γλώζε ηωλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο κε 
αξηζκό 02/2019 ηνπ ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηνπο νπνίνπο ηνπο απνδερόµαζηε  
αλεπηθύιαθηα, όπωο θαη ηωλ δηαηάμεωλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγωληζµνύο.  
 

β  Πξνζθέξω ηηο παξαθάηω ηηκέο, θαηά είδνο: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΗΣΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 

ΜΙΘΧΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑ Δ ΔΤΡΧ (€) 

1 
ΝΑΚ – ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ - ΝΔΡΧΝ –

ΥΤΜΧΝ 
Αξηζκεηηθά & νινγξάθωο 

2 ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ- ΝΔΡΧΝ –ΥΤΜΧΝ Αξηζκεηηθά & νινγξάθωο 

 
  
 πάξηε,………………..….201 
                    -Ο- 
           ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
    Τπνγξαθή 
 θαη ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 
 
 

 Αλρεο (ΔΜ) εξαθείκ Μπαιηάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 
 ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗO 
 30 Απξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «B» ΣΟ  
Φ.600.163/31/2253/.511  
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
(ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

 
Άξζξν 1ν  

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο  
 

 1. Σαμηλόκεζε θαηά CPV1: 42933000-4. 
 
 2. Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 
γηα ηελ κίζζσζε ρώξνπ γηα εγθαηάζηαζε απηόκαησλ κεραλεκάησλ πώιεζεο, 
όπσο ζηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ παξόληνο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά κόλν γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο (ιεπηνκέξεηεο σο 
Πξνζζήθε «1/Β»). 
 
 3. Οη πνζόηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 
πξνκήζεηαο, δελ δύλαληαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα, γηα ιόγνπο κε 
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ (δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε – αλάγθεο 
Μνλάδσλ θιπ). 
 
 4. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε κόλν θξηηήξην ην πςειόηεξν κεληαίν 
κίζζσκα. 
 

Άξζξν 2ν 
Πξναπαηηνύκελα – Πξνζόληα Τπνςήθηνπ Αλαδόρνπ 

 
 Όπσο Άξζξν 5 θαη 7 ησλ Γεληθώλ Όξσλ. 
 

Άξζξν 3ν 
Τπνρξεώζεηο Τπνςήθηνπ Αλαδόρνπ 

 
 1. Όπσο Άξζξν 20 Γεληθώλ Όξσλ θαη επηπιένλ ππνρξεώζεηο όπσο 
παξαθάησ: 
 
  α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ πνζόηεηεο, ζηα  είδε πνπ ζα ηνπ δεηνύληαη. ε πεξίπησζε 
κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο – 
πνηληθέο ξήηξεο. 
 

                                                 
1
 Ν4412/16, Άπθπο 23, Οποιεζδήποηε αναθοπέρ ζε ονομαηολογίερ ζηο πλαίζιο διαδικαζιών ζύνατηρ 

δημόζιυν ζςμβάζευν γίνονηαι με ηη σπήζη ηος «Κοινού λεξιλογίος για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ (CPV)», 

όπυρ εγκπίθηκε με ηον Κανονιζμό (ΕΚ) απιθμ. 2195/2002 ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος ηηρ 5ηρ Νοεμβπίος 2002, για ηο κοινό λεξιλόγιο για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ (L 340) 
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  β. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθώλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο 
πνζόηεηαο θαη ηεο πξνειεύζεσο ησλ εηδώλ, θαζώο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δύγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδώλ. 
 
  γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Να κεηαθέξεη ηα πξντόληα εληόο νρήκαηνο ςπγείνπ, ην νπνίν ζα 
δηαζέηεη ηελ πξνβιεπόκελε άδεηα. 
 
  ε. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξακνλή θαη έμνδό ηνπ από ηα ηξαηόπεδα. Δπίζεο, ππνρξενύηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζε θάζε ζηξαηόπεδν, δύν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηό, γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζόδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξαθνύλ. 
 
 2. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
  
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ γηα θάζε αηύρεκα πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ 
είζνδό ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηόπεδα. Γηα 
ην ιόγν απηό λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθό ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ην πξνζσπηθό ηνπ 
όηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε από ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 4. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζύλεηαη απεξηόξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηύρεκα, από ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 5. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδώλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε 
ησλ Γηνηθεηώλ ησλ Μνλάδσλ. 
 

Άξζξν 4ν 
Πξνκήζεηα - Παξαιαβή – Πνηνηηθόο θαη Πνζνηηθόο Έιεγρνο  

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ πνπ ζα πσινύληαη από ηα κεραλήκαηα 
ζα γίλεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ρσξίο θακία 
επηβάξπλζε. ε πεξίπησζε παξαδόζεσο εληόο αββάηνπ - Κπξηαθήο, απηή ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κεηά από ελεκέξσζε ηνπ αξκόδηνπ ηνπ 2νπ ΔΓ ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ Τπεξεζία 
ρξνληθνύο πξνζδηνξηζκνύο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή 
θαη έμνδό ηνπ από ηα ηξαηόπεδα.  
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 
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  α. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνύλ νη 
απηόκαηνη πσιεηέο, ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνλ ίδην, 
απαγνξεπκέλεο απνιύησο ηεο κεηαβηβάζεσο ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπ ζε άιινλ 
ελδηαθεξόκελν. 
 
  β. Ζ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ  πνπ δηαηίζεληαη από ηνλ ελνηθηαζηή 
ζα είλαη άξηζηε (ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ), θαη επηπιένλ : 
 
   (1) Σα αλαςπθηηθά ζα πξνζθέξνληαη ζε θνπηί 330 ml από 
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο. 
 
   (2) Σα λεξά ζα πξνζθέξνληαη ζε κπνπθάιη 0,5 l ησλ εηαηξεηώλ 
παξαγσγήο. 
.  
 (3)  Σα πξντόληα πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε κε αηνκηθή 
ζπζθεπαζία ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά, ηηο επηζεκάλζεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ 
Κ.Σ.Π θαζώο θαη ηεο ινηπήο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (π.ρ αιιεξγηνγόλα 
θ.ι.π) θαη ζα ηεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
(ΠΓΔ-ΝΟΠ-494 ΔΚΓ 7ε/2007/ΓΔ/ΓΔΜ «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ 
Κπιηθείνπ»).  
 

           (4)   Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο ζα είλαη επαλάγλσζηεο θαη ζα 
είλαη έθηππεο, κε κειάλη θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, είηε επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο, είηε ζε εηδηθέο απηνθόιιεηεο εηηθέηεο θαη ζε εληαίν νπηηθό πεδίν, 
απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο εκπνξηθώλ εηηθεηώλ (ηύπνπ ζνύπεξ κάξθεη). 
   
   (5) Παξάιιεια κε ηνπο απηόκαηνπο πσιεηέο ηνπ ελνηθηαζηή ζα 
δηαηίζεληαη θαη ζα πσινύληαη, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηα θπιηθεία ησλ 
Μνλάδσλ, ηα ίδηα ή άιια πξντόληα παξεκθεξή θαη δελ παξέρεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή ην  δηθαίσκα λα πξνβάιεη ιόγνπο θαηάξγεζεο ή πεξηνξηζκνύ ηεο 
δηαζέζεσο ησλ εηδώλ απηώλ. 
 
  γ. Οη απηόκαηνη πσιεηέο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ, ζα είλαη ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο θαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Θα δηαζέηνπλ έλδεημε ζε 
πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντόλ έρεη εμαληιεζεί θαη δπλαηόηεηα επηζηξνθήο 
ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ρνξήγεζήο ηνπ γηα νηνδήπνηε ιόγν. Θα 
ζπληεξνύληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ελνηθηαζηή. Γηα ηπρόλ βιάβεο, νη νπνίεο 
δηαπηζηώλνληαη, ζα απνθαζίζηαληαη από ηνλ πιεηνδόηε, ν νπνίνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ελεξγήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο, από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. 
 
  δ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ απηόκαησλ πσιεηώλ ζα είλαη ζπλερήο, ν δε 
εθνδηαζκόο ηνύησλ κε πιηθά ζα πξαγκαηνπνηείηαη κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ 
εκέξα, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε θαη ζε όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο (εξγάζηκεο, 
αξγίεο). Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε όιε θαηαλάισζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ ζα 
βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ελνηθηαζηή. 
 
  ε. Ζ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη από ηελ θάζε 
κνξθήο ξύπαλζε κε κέξηκλα ηνπ ελνηθηαζηή θαη λα γίλεηαη κέζα ζε θαζαξά θαη 
πξνζηαηεπόκελα θνπηηά ή ζε παξόκνηεο ζπζθεπαζίεο. Δπίζεο θαη ν ρώξνο 
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ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθώλ, ζηα κέζα κεηαθνξάο, πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο θαη 
λα πιεξνύληαη πάληνηε νη πξνβιεπόκελνη όξνη πγηεηλήο θαη κεηαθνξάο απηώλ. 
 
  ζη. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβώο ηηο αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο ηεο Τ.Γ.Αηβ/8577/83 θαη λα δέρεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρξόλν ηνλ 
πγεηνλνκηθό έιεγρν θαη ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ δεηγκαηνιεςηώλ από ηα 
αξκόδηα όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζα 
βαξύλεη ηνλ ελνηθηαζηή. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζώο 
επίζεο θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηνύ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα άςνγε θαη 
δηαθξηηηθή θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην εκπιεθόκελν ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό. 
 
 5. Σα είδε ζπζθεπαζίαο (θαιακάθηα θιπ.) βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  
 
 6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα 
εξγαζζεί ζηελ επηρείξεζή ηνπ γηα ηα παξαπάλσ άξζξα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ηελ ζύκβαζε, πξνο άξζε παξαλνήζεσλ θαη παξεμεγήζεσλ από 
κέξνπο ηνπ. 
  
 7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη θαη λα παξαδίδεη ηα είδε κε 
εηδηθό ή θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλν δηθό ηνπ κέζν, ην νπνίν πξέπεη: 
 
  α. Να πιεξεί ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο θαη θαλόλεο. 
 
  β. Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία από ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη θάζε 
είδνπο ξύπαλζε. 
 
  γ. Να δηαηεξείηαη θαζαξό θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
  δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνύκελε ςύμε. 
 
 8. Πιένλ ησλ παξαπάλσ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη: 
 
  α. Να εθηειεί ηηο παξαγγειίεο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο κέζα ζε 
24 ώξεο από ηελ εηδνπνίεζή ηνπ. 
 
  β. Να παξαιακβάλεη νπνηνδήπνηε είδνο επηζηξαθεί ιόγσ ιήμεσο 
νξίνπ εγγπήζεώο ηνπ ή κε θαηαλάισζήο ηνπ. 
 
  γ. Να παξαδίδεη ηα πξντόληα ζε ζπζθεπαζία πνπ ζα είλαη όπσο ηνπ 
εκπνξίνπ θαη πάληα ζύκθσλε κε ην πλεύκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηώλ, ελώ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία 
ηνπ πξνκεζεπηή, ην είδνο, ην θαζαξό βάξνο πξντόληνο θαη ε εκεξνκελία 
παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 

 
 9. Ζ πνηνηηθή αμηνιόγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο παξαθάησ 
ηξόπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά: 
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  α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδώλ. 
 
  β. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 
 
  γ. Με πξαθηηθή δνθηκή. 
 
  δ. Με όινπο ή όζνπο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο ρξεηάδεηαη, 
αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθό ή θαη νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπόκελν 
ηξόπν, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δεηγκαηνιεςίαο. 
 
 10. Οη δεηγκαηνιεςίεο δηαξθνύζεο ηεο ζύκβαζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη από 
ηξηκειή επηηξνπή, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λόκηκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ, 
ελώ ε αμία ησλ δεηγκάησλ (3 από θάζε είδνο) θαζώο θαη ην θόζηνο ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ, κηθξνβηνινγηθώλ, ρεκηθώλ ή ηζηνινγηθώλ εμεηάζεσλ, βαξύλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή. Σν πξσηόθνιιν δεηγκαηνιεςίαο ππνγξάθεηαη από ηελ 
επηηξνπή δεηγκαηνιεςίαο θαη ππνρξεσηηθά από ηνλ πξνκεζεπηή ή από 
παξηζηάκελν αληηπξνζώπνπ ηνπ. Ζ ηπρόλ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
αληηπξνζώπνπ λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν, αλαγξάθεηαη ζε απηό. 
 
 11. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή ζπληάζζεη πξσηόθνιιν απόξξηςεο όηαλ 
απνθαζίζεη κε πιεηνςεθία γηα ηελ απόξξηςε κέξνπο ή όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ 
εηδώλ. Σν πξσηόθνιιν απνξξίςεσο ππνγξάθεηαη από ηελ επηηξνπή θαη 
ππνρξεσηηθά από ηνλ πξνκεζεπηή ή από παξηζηάκελν αληηπξνζώπνπ ηνπ. Ζ 
ηπρόλ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό 
πξσηόθνιιν αλαγξάθεηαη ζε απηό. 
 
 12. Σα πξσηόθνιια απνξξίςεσο απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ 
θαηαθύξσζε ην δηαγσληζκό θαη αληίγξαθα απηώλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 13. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο όισλ ή κέξνπο ησλ ζπκβαηηθώλ 
πξντόλησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηελ 
απνξξηθζείζα πνζόηεηα κε άιιε, ε νπνία λα πιεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο, ελώ ππόθεηηαη ζηηο θπξώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 18 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 
 
 14. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα απνξξηθζέληα είδε ή 
επαλεηιεκκέλα έρεη ειιείςεηο ζε είδε πνπ παξαγγέιζεθαλ, εμαληιείηαη ε επηβνιή 
θπξώζεσλ, κέρξη θεξύμεώο ηνπ σο εθπηώηνπ. 
  
 15. Τπόςε ηνπ πξνκεζεπηή όηη ε παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηηο Μνλάδεο.  
 

Άξζξν 5ν 
Πξνζδηνξηζκόο Σηκήο Ελνηθίαζεο – Σηκέο Πώιεζεο ησλ Πξντόλησλ 

 
 1. Σηκή εθθηλήζεο ηνπ κηζζώκαηνο αλά κεράλεκα θαη αλά κήλα 
θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηξηάληα (30) επξώ θαη αξηζκόο απηόκαησλ πσιεηώλ 
ζηνπο 5 (4 απηόκαηνη πσιεηέο λεξνύ –ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ θαη 1  απηόκαηνο 
πσιεηήο λεξνύ – ζλαθ – ρπκώλ - αλαςπθηηθώλ). Ο αξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ 
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δύλαηαη λα απμεζεί ή λα κεησζεί κε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ θαη 
θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ΚΔΔΜ. Σν παξαπάλσ δε ζα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ 
κηζζώκαηνο νύηε ηελ ηηκή πώιεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πξντόλησλ από ηα 
κεραλήκαηα θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 
 
 2. Οη αλώηαηεο ηηκέο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη από 
ηνπο απηόκαηνπο πσιεηέο, θαζνξίδνληαη όπσο παξαθάησ: 
 
  α. Αλαςπθηηθά ζε θνπηί (330 ml) ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 0,80 €. 
 
  β. Νεξό ζε θηάιε (500 ml) ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 0,30 €. 
 
  γ. νθνθξέηεο –γθνθξέηεο- ζνθνιαηνεηδή 50γξ (ηύπνπ MARS, TWIX 
θιπ) ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 0,80 € . 
 
  δ. Γηάθνξα κπηζθόηα ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ηνπ 1,00 €. 
 
  ε. Κξνπαζάλ πξαιίλαο θνπληνπθηνύ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 70gr ζε 
ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ηνπ 0,90 €. 
 
  ζη. Παηαηάθηα  βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 52gr ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ηνπ 
0,70 €. 
 
  δ. Σζνπξεθάθη  βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 90gr ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ηνπ 
1,10 €. 
 
  ε. Γιπθά (ιεκνλόπηηηα, κειόπηηηα θιπ) ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ησλ  
0,90 €. 
 
  ζ. Μπάξεο δεκεηξηαθώλ ηνπιάρηζηνλ 70gr ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε 
ησλ 1,00 €. 
 
  η. Υπκνί ζε ζπζθεπαζία 250 ml ζε ηηκή ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 0,70 €. 
 
  Αλαπξνζαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηηκώλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
ζα ηζρύεη ε ζύκβαζε δελ γίλεηαη δεθηή. 
 
 3. Ο κηζζσηήο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη 
ηηκνθαηαιόγνπο κε ηα αθξηβή πξντόληα πνπ ζα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε από ηα 
κεραλήκαηα θαη ηηο ηηκέο απηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο, 
δύλαηαη λα πξνηείλεη ηνλ εκπινπηηζκό κε λέα είδε ή ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ 
εηδώλ ησλ απηόκαησλ πσιεηώλ, βάζεη ηηκνθαηαιόγσλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη. Ζ 
απνδνρή ή κε ησλ πξνηεηλόκελσλ εηδώλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ. 
 
 2. Σα πξνζθεξόκελα πξντόληα λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Κώδηθα 
Σξνθίκσλ θαη ηηο ζπλεκκέλεο πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο. ελώ ζε εκθαλέο 
ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή, ην είδνο, 
ην θαζαξό βάξνο πξντόληνο θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ 
πξντόληνο. 
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 3. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα ππνβιεζεί από ηνπο 
δηαγσληδόκελνπο, λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, γηα ηα πξντόληα ησλ παξ. 1α θαη 
1β ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε εηαηξία παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο. 
 

Άξζξν 5ν 
Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή Πξντόλησλ 

 
 1. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ απηόκαησλ πσιεηώλ ζα γίλεη, ζηελ 
έδξα ησλ Μνλάδσλ κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά  κέζα  ηνπ  πξνκεζεπηή, ηα  νπνία  
ζα  πιεξνύλ  ηνπο όξνπο πγηεηλήο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
  
 2. Οη παξαιεθζείζεο πνζόηεηεο ζα ειέγρνληαη από ηξηκειή επηηξνπή κε 
καθξνζθνπηθό έιεγρν.  
 
 3. Σα είδε, ζα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιειν όρεκα πνπ ζα πιεξνί ηνπο 
όξνπο πγηεηλήο, όπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ θαη ην νπνίν ζα 
πξέπεη: 
 
  α. Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία από θάζε είδνπο ξύπαλζε. 
 
  β. Να δηαηεξείηαη θαζαξό θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
  γ. Να δηαζέηεη άδεηα κεηαθνξάο ησλ δηαθηλνύκελσλ εθνδίσλ. 
 
 5. Σα είδε παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σα είδε ζπζθεπαζίαο ζα ρξεώλνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή 
ζηηο παξαιακβάλνπζεο Μνλάδεο. 
  
 6. Δλαπόθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Μεξαξρίαο κε ηα εληεηαικέλα 
όξγαλά ηεο, λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε εθείλε θξίλεη ζθόπηκν ηελ πνηόηεηα ησλ 
εθνδίσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ όξσλ πγηεηλήο. 
 
 7. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ησλ πξντόλησλ. Σπρόλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε 
δε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ βαξύλεη απηόλ [Τ.Α 
Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07). Δθόζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
πξνζέιζεη, εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ιόγσ θσιύκαηνο ή αξλήζεσο ζα 
δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή ηνλ 
θηελίαηξν θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξσηόθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη από 
ηελ επηηξνπή, ηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδνο θαη ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ 
ηαηξό πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ πνζόηεηα πξντόλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθό έιεγρν 
ζεσξεζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα από ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο 
θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ ε Μεξαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο 
λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 
  
 9. Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ηνπνζέηεζεο 
κεραλεκάησλ απηόκαησλ πσιεηώλ θαη ππνρξενύηαη ζηνλ νκαιό εθνδηαζκό ησλ 
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Μνλάδσλ θαη λα θαιύπηεη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηα είδε 
ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

Άξζξν 6ν 
Σερληθή Πξνζθνξά – Πξνδηαγξαθέο 

 
 Όπσο Πξνζζήθε «2/Β» Δηδηθώλ Όξσλ.  
                 

Άξζξν 7ν 
Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 

 
 1. Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο, γηα απμνκείσζε ηνπ 
αξηζκνύ ησλ απηόκαησλ πσιεηώλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θάιπςεο αλαγθώλ 
θαη κε αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο. 
 
 2. Απηνύ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή 
πώιεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ζηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Άξζξν 8ν 

Παξαιαβή πκβαηηθώλ Τιηθώλ 
 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη από ηελ 
αξκόδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ έδξα ησλ Μνλάδσλ εγθαηάζηαζεο ησλ 
απηόκαησλ πσιεηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ζύκβαζεο θαη ηνπ παξόληνο, 
παξνπζία ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξύλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 9ν 
Σξόπνο Πιεξσκήο – Απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο 

 
 Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη ην ηειέπηαίν 10ήκεξν θάζε κήλα γηα 
ηνλ ηξέρνληα κήλα από ηνλ πξνκεζεπηή, κε κεηξεηά ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο 
ΣΡΆΠΔΕΑ ΔΛΛΆΓΟ : 
 
  α. Λνγαξηαζκόο Καηάζεζεο : 264259 
 
  β. IBAN : GR 660100024-0000000000-264259 
 
  γ. Γηθαηνύρνο : ΣΔΘΑ 
 

Άξζξν 10ν 
Λνηπνί Όξνη 

          
 1.  ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ από ηα 
θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή άιια αξκόδηα εξγαζηήξηα ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο απηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε όηη ειήθζεζαλ από ην 
πηζηνπνηεηηθό ηνπ παξαζθεπαζηή. 
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 2. ε πεξίπησζε πνπ ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή ηα άιια 
αξκόδηα εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν 
εξγαζηήξην ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 
 
 3. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ 
ππνρξεώλεηαη ζε άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζόηεηαο από 
απηή πνπ παξαδόζεθε ηειηθά. 
                
 4. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ηεξκαηηζκνύ ηεο 
ζύκβαζεο πξηλ  ην  πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε  πεξίπησζε  πνπ 
ππεξεζηαθνί - επηρεηξεζηαθνί ιόγνη επηβάινπλ  ηελ  πάπζε ηεο πξνκήζεηαο ή 
δηαηαρζεί από πξνηζηάκελε αξρή.  
 
 5. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 

 ρεο (ΔΜ) σηήξηνο Σζακπάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Πίλαθαο Απηόκαησλ Πσιεηώλ πνπ ζα Δγθαηαζηαζνύλ ζε ηξ/δα ηνπ 
 ΚΔΔΜ  
«2» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ





              ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 

              ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
              4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
              30 Απρ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ  
Φ.600.163/31/2253/.511 

 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΟΤΝ Δ ΣΡΓΑ ΣΟΤ ΚΔΜΜ 
  

Α/Α 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΠΧΛΖΣΖ 
ΑΡΗΘΜΟ ΥΧΡΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ-
ΥΤΜΧΝ-ΝΔΡΧΝ-

ΝΑΚ 
1 

ΞΔΝΧΝΔ ΣΡΓΟΤ 
«ΛΔΧΝΗΓΑ» 

 

2 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ – 
ΥΤΜΧΝ - ΝΔΡΧΝ 

2 
ΣΡΓΟ  

«ΥΖ (ΠΒ) ΚΧΝ/ΝΟΤ 
ΓΑΒΑΚΖ» 

 

3 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ – 
ΥΤΜΧΝ - ΝΔΡΧΝ 

2 
ΣΡΓΟ  

«ΣΥΖ (ΠΕ) 
Π.ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΤ» 

 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 

Οποιαδήποηε ηροποποίηζη ως προς ηο τώρο εγκαηάζηαζης ηων 
μητανημάηων ή ηον αριθμό (αυαίρεση - τοποθέτηση νέων μηχανημάτων), θα 
γίνεηαι καηόπιν έγκριζης ηοσ ΚΔΔΜ. 

 
 

 Αντης (ΔΜ) εραθείμ Μπαληάς 
Ακριβές Ανηίγραθο ΓΓΜ 

  
  
Στης (ΔΜ) Υριζηίνα Νίκοσ  
     Βοηθός  4oσ ΔΓ  

 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ





                                               ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 
                                                                      ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                                                                      4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
                                                                      30 Aπξ 19 
 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B» ΣΟ   
Φ.600.163/31/2253/.511 
 

  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ 
 

 1. Η ιεηηνπξγία ηωλ απηόκαηωλ πωιεηώλ δηέπεηαη από ην άξζξν 48 ηνπ 
Τπ.Γ.Αηβ/8577/83. 
 
 2.  Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά – Πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηωλ απηόκαηωλ 
πωιεηώλ: 
 
  α. Να δηαζέηνπλ απηόλνκν ζύζηεκα γηα ζπλερή παξνρή εηδώλ ή λα 
δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο.   
 
  β. Να ηεξνύλ πιήξωο ηνπο δηεζλείο όξνπο πγηεηλήο. 
 
  γ. Να δηαζέηνπλ πξνεηδνπνηεηηθό ζύζηεκα «κε ιεηηνπξγίαο» 
(πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία θιπ.) κε αλάινγε επηζηξνθή ηωλ θεξκάηωλ θαη ζε 
πεξίπηωζε πνπ θάπνην πξνϊόλ έρεη εμαληιεζεί ή ζε πεξίπηωζε απνηπρίαο 
ρνξήγεζήο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 
 
  δ. Να δηαζέηνπλ ζύζηεκα αζθαιείαο γηα ηπρόλ δηαξξνέο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο (δηαθόπηε ειεθηξνπιεμίαο).  
 
  ε. Να είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε δπλαηόηεηεο επηζηξνθήο 
ρξεκάηωλ (ξέζηα).  
 

  ζη. Να είλαη εκθαλήο ε ηηκή ηνπ πξνϊόληνο αλά ζέζε πώιεζεο. 
 
  δ. Να θέξνπλ θαηάιιειε κεηαιιηθή πιάθα, ζε εκθαλέο ζεκείν, κε 
ραξαγκέλν ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαηόρνπ κε πιήξε ζηνηρεία (ηνλ αξηζκό ηεο 
άδεηαο ηνπ, δηεύζπλζε έδξαο επηρείξεζεο, ηειέθωλν επηθνηλωλίαο) γηα άκεζε 
πξόζβαζε ζε πεξίπηωζε ειέγρνπ από ηηο αξκόδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. 
 
 

 Αλρεο (ΔΜ) εξαθείκ Μπαιηάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
 

ΑΔΑ: 6ΤΥΚ6-ΩΓΥ





 
 

   
  ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
  ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
  30 Aπξ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ   
Φ.600.163/31/2253/.511   

 

 
Δ Ξ Χ Φ Τ Λ Λ Ο 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ. ΑΡΙΘ. …./……..(έτος) 

ΓΙΑ ΜΙΘΧΗ ΥΧΡΟΤ ΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ TOY KEEM 

 
 
 

……… (μήνας) 2019 
 

ΚΔΔΜ 
(ΠΡΟΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ) 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 
 

ΜΔΡΟ Α 
 
Δηζαγσγή    
ΑΡΘΡΟ 1:   Οξηζκνί 1 
ΑΡΘΡΟ 2:    Σφπνο θαη Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο-πκβαιιφκελα Μέξε 1 
ΑΡΘΡΟ 3:    ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο, Πεξηερφκελν χκβαζεο- Σηκή  2 
ΑΡΘΡΟ 4:    θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο    2 
ΑΡΘΡΟ 5:    Αγνξαζηήο   2  
ΑΡΘΡΟ 6:    Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή   3 
ΑΡΘΡΟ 7:    Καηεγνξία χκβαζεο   4 
ΑΡΘΡΟ 8:   Έλαξμε θαη Γηάξθεηα   4 
ΑΡΘΡΟ 9:    Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ   4 
ΑΡΘΡΟ 10:  Γιψζζα   4 
ΑΡΘΡΟ 11:  Απνδεηθηηθά Ννκηκφηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο   4 
ΑΡΘΡΟ 12:  Παξαγγειίεο γηα Πξνκήζεηα   6 
ΑΡΘΡΟ 13:  Παξάδνζε   6 
ΑΡΘΡΟ 14:  Απνδνρή/Απφξξηςε Παξαγγειίαο   7 
ΑΡΘΡΟ 15:  Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο   8 
ΑΡΘΡΟ 16:  Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο 10 
ΑΡΘΡΟ 17:  Πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε  ηηο Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 10 
ΑΡΘΡΟ 18:   Απνπνίεζε - Δθρψξεζε Γηθαησκάησλ 10 
ΑΡΘΡΟ 19:  Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο χκβαζεο 11 
ΑΡΘΡΟ 20:   Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 11 
ΑΡΘΡΟ 21:   Δγγπήζεηο                                                                                        11 
ΑΡΘΡΟ 22:   Σξνπνπνηήζεηο 12  
ΑΡΘΡΟ 23:   πκβαηηθφ πιαίζην - Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 12 
ΑΡΘΡΟ 23:   Σειηθέο Γηαηάμεηο 12 
               
.. 
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Διζαγυγή 
 

Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ.  

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

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ην ΚΔΔΜ. 

 
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ απφ ην παξφλ 

πξνζρέδην, ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε βάζε ηελ 
ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο 
θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο   
Οπιζμοί 

 
 ηε χκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη 
αληίζηνηρα ζην παξφλ άξζξν: 
 

 1.1 Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, 

εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ηειεγξαθεκάησλ θαη ηειενκνηνηππηψλ 

(fax). Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (ΚΔΔΜ - 

Αλαδφρνπ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηε ρξήζε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

(e-mail) ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε. Ωο ρξφλνο 

θνηλνπνίεζεο ζεσξείηαη απηφο ηεο απνζηνιήο ηνπ e-mail. 

 

 1.2 Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

 

 1.3 Παξαδνηέα: Σα πξντφληα πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα 

παξαδψζεη ζηελ έδξα  ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

 

 1.4 Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε 

Ζκέξεο. 

 

 1.5 χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία, ηελ νπνία ζπλάπηνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ ζχκβαζε 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Σόπορ και ο Υπόνορ Τπογπαθήρ ηηρ ύμβαζηρ    

ςμβαλλόμενα Μέπη 
 
 2.1 Σφπνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: πάξηε, ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ 
(ηξδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε»). 
 
 2.2 Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο …………….. 2019 εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο  ………………………... 
 
 2.3 πκβαιιφκελνη : 
 
  2.3.1  Ο …………………………………….., ΓΓΜ, σο εθπξφζσπνο ηνπ 
ΚΔΔΜ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηε Φ. 
………………………………………………………………, εθεμήο θαινχκελνο 
«Αγοπαζηήρ». 

 
  2.3.2 Ο …………………………………………..…….. ηνπ ……………… 
(ΑΓΣ …….........., εκεξνκελία έθδνζεο ……………….., AT ………………), σο 
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ………...................………………………… 
(……………………………………………………), εθεμήο θαινχκελνο «Ανάδοσορ».  
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ΑΡΘΡΟ 3ο   
ηοισεία Καηακςπυηικήρ Απόθαζηρ   

Πεπιεσόμενο ύμβαζηρ – Πποζδιοπιζμόρ Σιμήρ Ππομήθειαρ Πποφόνηυν 
 
 3.1 Με ηελ ππ. αξηζ. Φ. ……………………………………………………. 
θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ην ΚΔΔΜ απνθάλζεθε γηα εγθαηάζηαζε απηφκαησλ 
πσιεηψλ κε ηηκή κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο απηψλ : 
 
  α……………… γηα κεραλήκαηα λεξψλ-αλαςπθηηθψλ.  
 
  β……………… γηα κεραλήκαηα λεξψλ-αλαςπθηηθψλ – ζλαθο. 

 

 3.2 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππ. αξηζ. …./2019, δηέπεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα 
ζηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο (Φ…………………………………………………………) 
πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ …………………………………………..) 
θαη έγηλαλ απνδεθηνί ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν αλάδνρν. Ζ 
ζχκβαζε απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα: 
 
  3.2.1 «Α»  Πίλαθαο Απηφκαησλ Πσιεηψλ πνπ ζα Δγθαηαζηαζνχλ 
 
  3.2.2 «Β»  Σερληθή Πξνδηαγξαθή   
 
  3.2.3. «Γ»  Σηκή Πψιεζεο Δηδψλ Γηαηηζέκελσλ απφ ηνπο Απηφκαηνπο 
Πσιεηέο 
   

ΑΡΘΡΟ 4ο  
κοπόρ και Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

 
 4.1 θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα επαλαβεβαηψζεη ηελ δέζκεπζε επί ησλ 
αλαθεξνκέλσλ φξσλ ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε                                                       
Φ. …………………………………………………………. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 
αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη ηνλ αγνξαζηή, κε ηα πξντφληα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
γηα ηε σπονική πεπίοδο απφ ………………….. 19 έυρ …………………… 20. 
 
 4.2 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ ζηελ  κίζζσζε 
ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηφκαησλ πσιεηψλ  γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ 
ηνπ ΚΔΔΜ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γχζεην. 
 
 4.3 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά -  Πξνδηαγξαθέο, φπσο Παξάξηεκα  «Β».   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Αγοπαζηήρ 

 
   Ο αγνξαζηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ην ΚΔΔΜ κέζσ ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ Μνλάδσλ θαη νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ παξαγγειία ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 5 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  
Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 

 
 6.1 Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε κε 
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο – 
πνηληθέο ξήηξεο. 
 
 6.2 Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
 6.3 Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 6.4 Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο θαηάιιεινπ νρήκαηνο, ην νπνίν ζα 
δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα θαη ζα έρεη δεισζεί επίζεκα, κέρξη θαη ηε θάζε 
ηεο θαηαθχξσζεο. 
 
 6.5 Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη 
έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην 2ν 

ΔΓ/ΚΔΔΜ, 2 θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα απαξαίηεηα δειηία 
εηζφδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 
 
 6.6  Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ 
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα 
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 6.7  Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 

. 
6.8  Ο πξνκεζεπηήο 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 δηθαίνπ 
θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 130 ηνπ λ.4412/16.  
 
 6.9 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο ζχµβαζεο λα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ ηνπ 
µεηαθνξηθνχ µέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθίµσλ ησλ 
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή µεηαθνξά ηνπο θαη ν νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγµαηνιεςίεο γηα µαθξνζθνπηθφ - πγεηνλνµηθφ έιεγρν, ζα 
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ δεηγµαηνιεςίαο. 
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 6.10  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
(Φ.……………………………………… ……………………..).   
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Καηηγοπία ύμβαζηρ 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ηελ ηελ εγθαηάζηαζε απηφκαησλ 
κεραλεκάησλ πψιεζεο, γηα ηηο αλάγθεο Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γχζεην . 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Έναπξη και Γιάπκεια 
 
 8.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 1 έηνπο, αξρφκελε απφ ...................2019 
κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο εθ κέξνπο ηνπ ΚΔΔΜ παξάηαζεο γηα 1 εμάκελν θαη 1 
επηπιένλ εμακήλνπ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ πξνκεζεπηή, με ηοςρ ίδιοςρ 
όποςρ και ηιρ ίδιερ ηιμέρ. 
 
 8.2 Όινη νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ αλάξηεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζε πιήξε ηζρχ γηα φιε ηελ πξνκήζεηα, κέρξη 
πέξαηνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Μεηαβίβαζη Γικαιυμάηυν 
 
 9.1 Ο πξνκεζεπηήο, δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ΚΔΔΜ.  

  
 9.2 Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο, δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο ε νπνία έρεη 
ππνβιεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ΚΔΔΜ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Γλώζζα 

 
Ζ Διιεληθή γιψζζα νξίδεηαη σο ε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο, κε ηηο αληίζηνηρεο 

παξαδνρέο ηεο . 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Αποδεικηικά Νομιμόηηηαρ και Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ 
 
 Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 
 11.1 Αποδεικηικά Νομιμόηηηαρ: 
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  Ο αλάδνρνο, ππέβαιε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Όξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνχ δηθαηνινγεηηθά, φπσο παξαθάησ:  
  
  11.1.1    Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:  
 
    11.1.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ 
 
    11.1.1.2 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα 
 
    11.1.1.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
    11.1.1.4 Σξνκνθξαηηθά 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. 
 
    11.1.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεσβξίνπ 2005,  
 
    11.1.1.6 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011 
 
    11.1.1.7 ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
  11.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ 
Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 
ην νπνίν πξνθχπηεη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ αλαδφρνπ, φηη εμαθνινπζεί  λα 
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ, φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 
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  11.1.3 Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
Σα ηειεπηαία αθνξνχλ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε. 
 
  11.1.4  Βεβαίσζε απφ ην ώμα Δπιθεώπηζηρ Δπγαζίαρ (.ΔΠ.Δ) 
ή ένοπκη Βεβαίυζη από ζςμβολαιογπάθο ζε πεπίπηυζη αδςναμίαρ 
έκδοζηρ από ηο ΔΠΔ, φηη δελ επηβιήζεθαλ θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζνβαξέο 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
αδήισηε εξγαζία. 
 
 11.2 Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ: 
 
  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα παξερφκελσλ 
πξντφλησλ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. πγθεθξηκέλα, ν 
αλάδνρνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ ηα 
παξαθάησ: 
 
  11.2.1 χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO 
22000 ή ζχζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP). ε 
πεξίπησζε κηθξήο δπλακηθφηεηαο αλάινγν δηαπηζηεπηήξην ηεξήζεσο ηνπ 
αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Παπαγγελίερ για Ππομήθεια  

 

12.1 Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη 
ζηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ζηηο έδξεο ησλ ηξδσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Παπάδοζη 
 

 13.1  Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη, ζηελ έδξα 
ησ Μνλάδσλ κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
  
 13.2  Σα είδε, ζα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα πιεξνί 
ηνπο φξνπο πγηεηλήο, φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ θαη ην νπνίν 
ζα πξέπεη: 
 
   13.2.1 Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε. 
 
   13.2.2 Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
   13.2.3 Να δηαζέηεη άδεηα κεηαθνξάο ησλ δηαθηλνχκελσλ 
εθνδίσλ. 
 
 13.3  Δλαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΔΔΜ κε ηα 
εληεηαικέλα φξγαλά ηνπ, λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν ηελ πνηφηεηα ησλ 
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εθνδίσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο. 
 
 13.4  Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ησλ πξντφλησλ. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε 
δε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ [Τ.Α 
Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07). Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ θσιχκαηνο ή αξλήζεσο ζα 
δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή ηνλ 
θηελίαηξν θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ 
ηελ επηηξνπή, ηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδνο θαη ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ 
ηαηξφ πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία. 
 
 13.5  ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν ζεσξεζεί κε απνδεθηή , ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ ην ΚΔΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
ηεο λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 13.6  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Αποδοσή/Απόππιτη Παπάδοζηρ 

 
 14.1  Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
   14.1.1 Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
   14.1.2 Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
εηδψλ. 
 
   14.1.3 Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια 
νρήκαηα/κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία.  
 
   14.1.4 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 
Δκπνξίαο Πξντφλησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 
 
   14.1.5 Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ 
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα 
ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν 
ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
     14.1.5.1 Μηθξνβηνινγηθφ 
 
     14.1.5.2 Υεκηθή αλάιπζε 
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     14.1.5.3 Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
   14.1.6 Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ 
θάζε είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ/ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
   14.1.7 Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, 
πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ 
ηξνθίκσλ. 
 
 14.2  Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 
 
   14.2.1 Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα 
πξντφληα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα 
γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) 
πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο 
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
   14.2.2 Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη 
ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 14.3  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Β». 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Κςπώζειρ ζε Βάπορ ηος ππομηθεςηή – Ποινικέρ Ρήηπερ 

 
 15.1  Αλ ηα κεραλήκαηα δελ παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνκεζεπηή κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 
ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
 15.2  Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
   15.2.1  Καζπζηέξεζε ηνπνζέηεζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηπο 
ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
   15.2.2  Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηα 
νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
   15.2.3  Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο 
θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, 
κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
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   15.2.4  Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε 
ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
                    15.2.5  Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο 
ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί 
λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
   15.2.6  Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 
Δκπνξίαο Πξντφλησλ, ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο 
νξηδνκέλσλ ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
 
   15.2.7  Πψιεζε πξντφλησλ κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ. 
 
   15.2.8  Καζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ, πέξαλ 
ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
 15.3  Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 15.4  Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
   15.4.1  Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ 
παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
   15.8 4.2  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 15.5  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηνπ ΚΒΗΔ. 
 
 15.6  ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 15.7  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 15.8  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ν Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
εηο βάξνο ηνπ ΚΔΔΜ απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ην ΚΔΔΜ επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ γηα 
κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
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 15.9  ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηνπ ΚΔΔΜ, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
   15.9.1 Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
   15.9.2 Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 200€. 
 
   15.9.3 Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ ΚΔΔΜ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 
     15.9.3.1  Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ 
ακέζσο πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 
ΚΔΔΜ. 
 
     15.9.3.2  Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15.10 Σν πνζφ ησλ θπξψζεσλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Σπόπορ Πληπυμήρ – Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά Πληπυμήρ 
 

  
  16.1.  Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ην ηειεπηαίν 
δεθαήκεξν θάζε κήλα γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κε κεηξεηά 
ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΣΡΆΠΔΕΑ ΔΛΛΆΓΟ : 
  
  α. Λνγαξηαζκφο Καηάζεζεο : 264259 
 
  β. IBAN : GR 660100024-0000000000-264259 
 

    γ. Γηθαηνχρνο : ΣΔΘΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Πιζηοποιηηικά σεηικά με ηιρ Παπεσόμενερ Τπηπεζίερ 

 
 Όπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Αποποίηζη δικαιυμάηυν 
 
 18.1  Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνπο, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν 
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα 
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ην ΚΔΔΜ θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο.  
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 18.2  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

Ολοκλήπυζη Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ 

 
 19.1  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
   19.1.1 Όηαλ έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ 
πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε. 
 
   19.1.2 Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα 
πξντφληα πνπ παξαδφζεθαλ. 
 
   19.1.3 Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 
 
   19.1.4 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
κεηαμχ ηεο ζπκβαιιφκελεο εηαηξείαο θαη ηνπ ΚΔΔΜ θαη απνδεζκεχζεθαλ νη 
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 
 20.1 Σν ΚΔΔΜ κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ λ.4412/16. 
 
 20.2 Σν ΚΔΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο 
πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλάδνρνπ ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
ππεξεζηαθνί ε επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή 
δηαηαρηεί απφ πξντζηακέλε αξρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

Δγγςήζειρ 
 
 21.1  Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ 
κε αξηζκφ ..................................................... εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο 
................................., χςνπο .............................................. επξψ θαη 
...............................  ιεπηψλ (€ .........................). Ζ ππφςε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα 
επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εθπιήξσζε θάζε 
ζπκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο. 
 
 21.2  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  
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ΑΡΘΡΟ 22ο 
Σποποποιήζειρ 

 
 22.1  Όπσο άξζξν 28 Γεληθψλ Όξσλ. 
 
 22.2     Ο αξηζκφο ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ κπνξεί λα απμεζεί  - κεησζεί 
αλάινγα κε ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηνπ αξηζκνχ 
θαη ηνπ ηχπνπ ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ κεληαίν κίζζσκα, κεηά απφ  έγθξηζε ηνπ 
ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ.  
 
 22.3  ε πεξίπησζε βιάβεο κεραλήκαηνο, ην κεληαίν κίζζσκα 
θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν θαη ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο 48ψξνπ λα πξνβεί ζηελ 
επηζθεπή ηνπ ή αληηθαηάζηαζε ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ςμβαηικό πλαίζιο - Δθαπμοζηέα νομοθεζία 

 
 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη:  
  
 23.1  Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 
 
 23.2  Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο 
 
 23.3  πκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 
 24.1  Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θάζε άιινπ θεηκέλνπ 
ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 24.2  Γηα φηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηζρχνπλ 
ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Φ.............................................................................), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 24.3  Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε δχν (2) πξσηφηππα. Απφ έλα (1) 
πξννξίδεηαη γηα ην ΚΔΔΜ θαη έλα (1) γηα ηνλ Αλάδνρν.  
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 24.4  Σα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηεινχλ ηκήκα 
απηήο. 
 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
-Ο-  

.................................................  
 

 
 

(Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα ππνγξάθνληνο, 
θαζψο θαη ζθξαγίδα ηεο ζηξαηησηηθήο 

Τπεξεζίαο) 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
-Ο- 

Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ  
 

 
 

(Τπνγξαθή, ΑΓΣ θαη νλνκαηεπψλπκν 
ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα ηεο 

εηαηξίαο)  

 ρεο (ΔΜ) σηήξηνο Σζακπάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΑΖ 
 
«Α» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα 
«Β» Σερληθή Πξνδηαγξαθή   
«Γ» Σηκή Πψιεζεο Δηδψλ Γηαηηζέκελσλ απφ ηνπο Απηφκαηνπο Πσιεηέο 
   
 
 
 
 
 
 
 

Γελ επηζπλάπηνληαη ζην 
παξφλ 
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