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ΘΔΜΑ: Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ θαη Πνπιεξηθψλ) 

ΥΔΣ : α. ΓΚΣΔΓ 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 2 /2018 
 

  1. Αθνχ ιάβακε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ, 
 

δ η α θ ε ξ χ ζ ζ ν π κ ε  
 

αλνηθηφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν 
βάζεη ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ θαη λσπψλ - θαηεςπγκέλσλ 
πνπιεξηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο 
ΠΔ/ΣΓ/41 Π, ζπλνιηθνχ πξνππνινγηζκνχ 33.000,00 €. 
 
  2. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10 
Απγνχζηνπ 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο.  
 
  3. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνχλ. 
 
  4. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
 
  5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 18, 
εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 ζηε ΛAΦ ακνζξάθεο, απφ ηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α», 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά, ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
  6. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο 
πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, φπσο ζηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β». 
 
  7. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δελ ππνβάιινληαη εγθαίξσο,  
δελ δεκηνπξγνχλ θακία ππνρξέσζε ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 
θαη εμεηάδνληαη κφλν εάλ απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
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εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ.  
 
  8. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
  9. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 
 
  10. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη 
δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ 
δηαγσληζκφ, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ’ 
απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
  11. Με ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε κε ηνλ/ηνπο 
πξνκεζεπηή/πξνκεζεπηέο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ πην ζπκθέξνπζα ηηκή απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε (ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε θάζε είδνο μερσξηζηά), ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 1. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ, ελψ ε ΣΓ/41 Π θαηά ηελ 
θξίζε ηεο δχλαηαη λα πξνβεί ζε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη ζε δηαπξαγκάηεπζε 
κε ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο ή θαη λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ αθφκε θαη 
αλ ζπκκεηάζρεη κφλν έλαο (1) ππνςήθηνο. 
 
  12. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο, 
Γληεο 4νπ ΔΓ ηει: 25510-41314 (Δζση: 2231) θαη email: td41sp@army.gr 
 
 
  ρεο (ΠΕ) Αιέμαλδξνο Καινγεξφπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ θαη 

Νσπψλ – Καηεςπγκέλσλ Πνπιεξηθψλ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ θαη 

Νσπψλ – Καηεςπγκέλσλ Πνπιεξηθψλ 
«Γ» Τπφδεηγκα χκβαζεο ππ΄ αξηζκ «2/2018» γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπψλ 

Κξεάησλ θαη Νσπψλ – Καηεςπγκέλσλ Πνπιεξηθψλ 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΑΓΔΝ/ΓΔΜ - ΓΟΗ 
ΥΗΗ Μ/Κ ΜΠ/4ν ΔΓ-ΓΟΗ 
ΣΓ 41 Π/4ν ΔΓ 

mailto:td41sp@army.gr
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ΛΑΦ ΑΜΟΘΡΑΚΖ 
Π Αιεμαλδξνχπνιεο 
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         ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
         «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
         4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
         16 Ηνπι 18 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΝΧΠΧΝ – ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ  
 

Άξζξν 1 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο1 - Πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γ2 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 Γ3, 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. 
 

  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. ην 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, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κε-
ηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή 
κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ 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. 
 

                                                      
1
 Ν.4412/16, άξζξα 19 θαη  25 

2
 Ν.4412/16, άξζξν 2, παξ. 1 40), ωο «ΣΓΣ» λνείηαη ε ζπκθωλία πεξί δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ ε νπνία 

θπξώζεθε από ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/1997 (Α' 139) 
3
 Ννείηαη ε Σπκθωλία πεξί δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ ε νπνία θπξώζεθε από ηελ Διιάδα κε ην λ.2513/1997 

(ΦΔΚ Α΄139) 
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 4. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΣΓ/41 Π αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 2 
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

 
 1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 
  α. Ζ ιέμε Πξνζθνξά 
 
  β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
  γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππν-
βνιήο πξνζθνξψλ). 
 
  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
 3. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  β. Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
 4. ηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 
πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απφξξηςεο, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α. Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο. 
 
  β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, σο αθνινχζσο: 
 
   (1) Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
δειψλεη φηη δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνκήζεηαο θξεάησλ, 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
   (2) Τπεχζπλε Γήισζε γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, (ν ειάρηζηνο ρξφλνο ηζρχνο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο). 
 
   (3) Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ 
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πξνζδηνξίδνληαη ζην Άξζξν 4 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ. 
 
  γ. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ), φπσο 
Πξνζζήθε «6/Α». 
 
 5. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά») απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 
 6. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη, επί πνηλή 
απνξξίςεσο, απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη θαη 
ππνβάιινληαη, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο.  
 
 7. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο (φπνπ απαηηείηαη), λα θέξνπλ εκεξνκελία, ε 
νπνία λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 
 
 8. ε πεξίπησζε µε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 9. ηνλ ππνθάθειν µε 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. 
πγθεθξηκέλα: 
 
  α. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, 
θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
 
  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. 
 
  γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 
 
   (1) Ζ δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο/ησλ επηρείξεζεο/-εσλ 
απφ φπνπ ζα γίλεηαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ. 
 
   (2) Ζ/Οη επηρεηξεκαηηθή/-έο κνλάδα-εο ζηελ/ζηηο νπνία/-εο ζα 
παξαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
πξνζθέξσλ δελ ζα παξαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθή ηνπ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, λα δειψλεηαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο 
παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε 
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απηφλ. 
 
   (3) Ζ ρψξα ή ρψξεο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 
 
   (4) Όηη απνδέρνληαη ηνλ έιεγρν θαη επηζεψξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ παξάγεη - δηαθηλεί ην είδνο πνπ 
εκπνξεχνληαη θαζψο θαη ησλ δεισζέλησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνκεζεπηέο. 
 
   (5) Γηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 
θ.ι.π.) πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
   (6) Απνδέρνληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαζψο θαη ζηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αζξνηζηηθά. 
 
   (7) Σα δηαηηζέκελα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 
  δ. Σηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, φπσο παξαθάησ: 
 
   (1) Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηε Γλζε Κηεληαηξηθήο ηεο 
νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε.  
 
   (2) Σερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, απφ ηε Γλζε 
Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
Ν.3982/2011. 
 
  ε. Κσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ ΔΦΔΣ, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ 852/2004. 
 
  ζη. Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή απαιιαθηηθφ, 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 
ηνπο. Δπίζεο βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο 
ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνµνζεζίαο, αλαθνξηθά µε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 
δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη  δίθηπν, βεβαίσζε 
γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο (Γ απηψλ). 
 
  δ. Σνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη 
γηα ηε µκεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηηο άδεηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ, 
απφ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 
Δπηπιένλ λα ππνβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα νδήγεζεο ησλ νδεγψλ ησλ 
ππφςε νρεκάησλ.  
 
  ζ. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 10. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζηνλ 
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ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα µε ην ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηεο Πξνζζήθεο «2» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
 
 11. ε πεξίπησζε µε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο δηαθήξπμεο ππνβνιήο, δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 12. 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 
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ 
ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή 
δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
 13. Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, απνζηέιινληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλή απνξξίςεσο, 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθψο 
δεηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή, δηαρσξηζκέλα ζε 
δχν (2) ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο µε εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Έληππα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθήο πξνζθνξάο» θαη «Έληππα 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο», αληίζηνηρα, εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη 
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, µε απφδεημε παξαιαβήο. 
 
 14. Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε 
κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ 
θαζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 
 
 15. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη 
νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
 
 16. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο 
δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν θαη µε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. 
Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 
 17. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο 
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Τπεξεζίαο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε 
µε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο, ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
 18. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 19. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 20. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο µε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνµα ζπκθέξνληα ηνπ, ν πξνζθέξσλ 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Απφ ην ζχζηεκα παξέρεηαη ε ζρεηηθή 
επηινγή γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή 
επηζχλαςε ησλ αξρείσλ ζηνπο ππνθαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. Ζ Τπεξεζία δελ 
απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο 
νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, 
ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 
 21. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 
άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο, απαζρνινχλ ή 
εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
γλσξίδνπλ εάλ ε πξναλαθεξζείζα ξήηξα ηεξείηαη. 
 
 22. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη 
ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», θ.ιπ. 
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ 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. 
 
 23. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη δηαγσληδφκελεο εηαηξείεο ζα πθίζηαληαη 
έιεγρν απφ αξκφδηα επηηξνπή πξνειέγρνπ Βηνκεραληψλ – Βηνηερληψλ ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. Γη’ απηφ, φζεο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηελ ΣΓ/41 Π/4ν 
ΔΓ, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα γηα ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο 
θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα δερζνχλ ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν έιεγρν. ε 
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε θξηζεί αθαηάιιειε δε ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ζην δηαγσληζκφ. 
 
 24. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ επηηξνπή, θαηαηίζεληαη ζηελ ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ, 
ηξαηφπεδν «ΓΖΜΟΓΔΡΟΝΣΑ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΖ», Αιψληα ακνζξάθεο, ΣΚ 
68002, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ππφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζήθε «1») 
 

Άξζξν 3 
Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ4 
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 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο επί 
3 κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ 
ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη 
δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ 
παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ 
απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 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 ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΣΓ/41 Π) 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 ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε 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 απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο 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 4 
Πξνζφληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

 
 1. ε φηη αθνξά ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα πξνζθφκηζε εγγξάθσλ 
θαη αλαθνξηθά µε ηελ επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηψλ ηζρχνπλ ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014. 
 
 2. Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο, ιάβνπλ κέξνο ζηνλ 
δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 
εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή 
αξρείνπ pdf, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη γηα θάζε πεξίπησζε παξαθάησ : 
 

Γηθαηνινγεηηθά 1εο Φάζεο 
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  α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
άξζξν 8 ησλ Γεληθψλ Όξσλ  
 
  β. 1ε Τπεχζπλε Γήισζε (Τπφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζήθε «3»): 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’75), κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, 
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πιεξνί, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
   (1) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
    (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην Άξζξν 2 ηεο απφθαζεο–πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 
300 ηεο 11.11.2008 ζ.42) 
 
    (β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο 
πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22 Ηνπι 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ.54) θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
 
    (γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 
λ.2803/2000 (Α΄ 48) 
 
    (δ) 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 Ηνπλ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
Άξζξν 4 απηήο 
    (ε) 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 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
22.11.2005, ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ.3691/2008 (Α’ 166) 
 
    (ζη) Παηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.1), ε νπνία 
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ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013 (Α’ 215) 
Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2β(1) αθνξνχλ επίζεο 
πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ιδίσο αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο 
(ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ΔΠΔ θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ ΟΔ θαη ΔΔ) θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ). 
 
   (2) Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί 
απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 
κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. Δάλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
 
   (3) Σεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016. ηελ 
ίδηα δήισζε ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο απνδνρή ηνπ θνξέα  ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαη-
ψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
   (4) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
 
   (5) Γελ ζχλαςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο/δηαγσληζκνχ. 
 
   (6) Γελ ππάγεηαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
   (7) Γελ έρεη εκπιαθεί ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 48 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
   (8) Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 
 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-10 

./. 

   (9) Γελ 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, δελ έρεη 
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
   (10) Γελ έρεη νχηε πξφθεηηαη λα επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ’ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 
 
   (11) Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην 
νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 
 
  γ. 2ε Τπεχζπλε Γήισζε (Τπφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζήθε «5»): 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζεσξεκέλε γηα 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 
 
   (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρνπλ. 
 
   (2) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 
 
   (3) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
 
   (4) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
 
   (5) Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ 
ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ 
ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
   (6) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
   (7) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΣΓ/41 Π), ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή 
ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 
 
   (8) Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο 
κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα 
ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 
   (9) Να δειψλεηαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 
ή λα ζπκκνξθψλνληαη κε νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-11 

./. 

απηφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. 
 
   (10) Να δειψλεηαη φηη έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα 
αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, 
ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 
 
   (11) Να δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη έιεγρν δηελεξγνχκελν απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ή, εμ’ νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ζπλαίλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ην παξαγσγηθφ 
δπλακηθφ ηνπ θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 
 
  δ. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 
ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (φπσο Πξνζζήθε «5» ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο). 
 
  ε. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
 3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 1εο θάζεο γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 

Άξζξν 5  
Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Σν αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 
ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 
πξνζθεξφλησλ / ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ 
ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (Δρεκχζεηα).  
 

2. Σα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, έρνπλ σο εμήο: 
 
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη 
θαηά ην ζηάδην απηφ, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά. Σα απνηειέζκαηα 
ηνπ ειέγρνπ απηψλ αλαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 
ηνπ νξγάλνπ.  
 
  β. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά κνλνγξάθνληαη (εμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ) θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ 
φξγαλν, ελψ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
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απνζθξαγηζζνχλ ακέζσο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη 
κφλν ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα.  
 
  γ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην 
πξνεγνχκελν ζηάδην 2α, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
 
 3. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
 
 4. ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο 
πνπ ζέηεη ην αξκφδην φξγαλν επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, 
κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα 
απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. 
 
 

Άξζξν 6  
Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ  

Αλάδεημεο Μεηνδφηε – Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο θαη 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 
 1. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΣΓ/41 Π πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, µέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 
 
  α. Ζ αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο µε 
ηα απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ 
θαηαηεζεί ζηελ ΣΓ/41 Π, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο 
ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθήο 
Πξνζθνξάο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη µε 
ηελ έλδεημε «Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη 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. 
 
  β. 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. 
 
  γ. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηά ηνπο, ζχµθσλα µε ηα 
ηζρχνληα. 
 
  δ. Καηφπηλ, νη αξκφδηεο επηηξνπέο εηζεγνχληαη/γλσκνδνηνχλ κε 
μερσξηζηφ πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζηελ ΣΓ/41 Π γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο 
γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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  ε. ε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο 
Φάζεο φηη είλαη απνδεθηά, ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή πγεηνλνκηθήο 
επηζεψξεζεο (επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνκεραληψλ-βηνηερληψλ). Ζ ππφςε 
επηηξνπή ειέγρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε, 
ζχµθσλα µε ην ηξαηησηηθφ Καλνληζκφ 422-10. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
δίλνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ δηαγσληδνκέλσλ έρνπλ απνξξηθζεί βάζεη 
δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ ηελ πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 
επηζηξέθνληαη ζε απηνχο. Λεπηνκέξεηεο φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  ζη. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά) απφ ηελ ΣΓ/41 Π, θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη 
κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε 
ηπρφλ επηβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν, µε κέξηκλα ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
 
  δ. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε αξκφδηα 
επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
  ε. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 
ηνπο ππνθαθέινπο µε ηελ έλδεημε «Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Σα πεξηερφκελα 
απηψλ κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, θαηά θχιιν. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζε 
πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηεο. 
 
  ζ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη µε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επί ηεο απνδνρήο ή µε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο 
απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζηελ ΣΓ/41 Π, γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 
 
  η. ηε ζπλέρεηα, ε ΣΓ/41 Π εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ 
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεκέξσζε 
ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
 
  ηα. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επί ηεο 
εθδνζείζαο απφθαζεο ηεο ΣΓ/41 Π γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ άπξαθηε 
παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή 
Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη θάθειν µε ζήκαλζε 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 
πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016 θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 
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ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή ζηελ ΣΓ/41 Π/4Ο ΔΓ 
 
  ηβ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ 
αλσηέξσ θαθέινπ (Γηαθαηνινγεηηθά Καηαρψξεζεο), ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη µε μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε, 
γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ ΣΓ/41 Π, επί ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ηγ. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ 
ΣΓ/41 Π γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
 
 2. Καηά ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζε, 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. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 8 ησλ εηδηθψλ φξσλ. Ζ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηα 
άξζξα 100 θαη 102 ηνπ Ν.4412/2016 θαζψο επίζεο θαη µε φζα νξίδνληαη ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα «Β»). Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά 
ζηνλ ππνςήθην µε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζεη ηηκήο, εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ 
νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο µε βάζε ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο 
θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
  δ. 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 µέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο 
ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν µέζν. 
 
  ε. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη 
ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
 
  ζη. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο), δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
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πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 
80 ηνπ Ν.4412/2016 (Άξζξν 7 ηνπ παξφληνο), ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην 
ζπκκεηέρνληα πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε 
ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην ζπκκεηέρνληα µε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή 
θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίδεη, 
ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, 
ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
 

Άξζξν 7 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, 
ν κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ (Ν.4412/2016, Άξζξν 103)) απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ππνβάιιεη ζε θάθειν µε ζήκαλζε 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 
κε ηα Άξζξα 80 θαη 82 ηνπ Ν.4412/2016 θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζε έληππε µνξθή 
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ ΣΓ/41 Π, αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 
 

Γηθαηνινγεηηθά 3εο Φάζεο 
 

  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ελεκεξσκέλν, ή ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 β (1) (α) έσο 2 β (1) (ζη) ηνπ 
Άξζξνπ 4 ησλ παξφλησλ Όξσλ. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ ελ ιφγσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην κεηά ηελ 
παξάγξαθν 2β1(ζη). 
 
  β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, ελεκεξσκέλν, ην νπνίν λα 
θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 β (2) θαη 2 β (4) 
ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. Αλ ην θξάηνο κέινο ή ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη 
ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο 
παξα-γξάθνπο, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε, ή ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 
Ν.4412/2016, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Χο επαγγεικαηηθά θαη εκπνξηθά κεηξψα λννχληαη ηα 
πεξηιακβαλφκελα ζην Παξάξηεκα ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη, 
ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, ηα κεηξψα 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-16 

./. 

πνπ ηα αληηθαηέζηεζαλ. 
 
  δ. Πηζηνπνηεηηθά – Γηθαηνινγεηηθά (ζε ηζρχ) πνπ λα δειψλεηαη φηη 
έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδεη ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 852/2004 
ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε 
ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
 2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 19 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 3. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 5 
εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, 
εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα 15 επηπιένλ εκέξεο. 
 
 4. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 79 ηνπ Ν.4412/2016 (ήηνη Άξζξν 
4 ηνπ παξφληνο), είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/2016, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν 
βάζεη ηηκήο (άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016) 
 
 5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 
θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ5, ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 
104 ηνπ Ν.4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 
104 ηνπ Ν.4412/16, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο , ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ 103 ηνπ 
Ν.4412/16 θαη ηνπ Άξζξνπ 75 απηνχ (εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε), ε 
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
 
 6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ 
φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο 

                                                      
5
 Σύκθωλα κε ηα άξζξα 73 έωο 75 ηνπ Ν.4412/16, γηα όζεο από ηηο απαηηήζεηο δεηνύληαη από ηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε. 
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ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 
 7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

Άξζξν 8  
Δγγπήζεηο – Τπνγξαθή χκβαζεο 

 
 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 ζηνλ ππέξ ηνπ, ε εγγχεζε, νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
 2. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 
φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, είλαη θάησ ησλ 
60.000 επξψ. 
 
 3. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε νπνία πξέπεη λα θαιχπηεη πνζνζηφ πέληε 
ηνηο εθαηφ (5%), ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο (ρσξίο ΦΠΑ) ην χςνο 
ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 
 
 4. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο 
ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 
εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ πξνκεζεπηή. Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο ζηελ Πξνζζήθε «2/Α» ηνπ 
παξφληνο. 
 
 5. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
 

Άξζξν 9 
Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Έθπησηνπ – Κπξψζεηο - Δμαηξέζεηο 

 
 1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ 
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ εθφζνλ δελ παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ 
ρξνληθά φξηα πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε ή κέζα ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε 
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θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.   
 
 2. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  
 
 3. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ. Χο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ 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).  
 

 4. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα 
ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

 5. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ 
ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

 6. Αλ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
 

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

 8. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 
 9. Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ πινπνίεζε απηήο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη θπξψζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη  ζην Άξζξν 15 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ.  
 

Άξζξν 10 
Ιζφηηκεο θαη Ιζνδχλακεο Πξνζθνξέο 

 
 1. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. 
 
 2. ηελ πεξίπησζε ηζνηηκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν 
κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη 
παξνπζία απηψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

Άξζξν 11 
Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε χλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ6 

 

 1. Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10. 
 
 2. πκπιεξσκαηηθψο: 
 
  α. Έλζηαζε 
 
   (1) Τπνβάιιεηαη: 
 
    (α) χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 60.000,00€ (ρσξίο 
ΦΠΑ). 
 
    (β) Δληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή γηα φηαλ 
ζηξέθεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη 5 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 
    (γ) Δλψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη 
εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςή ηεο. 
 
   (2) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο, απαηηείηαη (κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 

                                                      
6
 Ν.4412/16,  Βηβιίν IV, άξζξα 345 έωο 373. Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

εθαξκόδνληαη ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεωλ, θαζώο θαη 

ηξνπνπνίεζεο απηώλ, κε εθηηκώκελε αμία αλώηεξε ηωλ εμήληα ρηιηάδωλ (60.000) επξώ, ρωξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηνπο. 
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εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
  β. Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή 
 
   Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10 
 
  γ. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ 
 

   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ 
επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 
θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
Άξζξν 12 

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο7 
 
 1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ 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 αλάδνρνο, 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 πάξνρν ππεξεζηψλ 
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. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ 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). 
 
 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 ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ν πξνκεζεπηήο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία παχζεο.  

                                                      
7
 Ν4412/16, Άξζξν 133 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-21 

./. 

 
Άξζξν 13 

Δρεκχζεηα8 
 

 1. Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο (αλάδνρνο), θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ 
έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ αλαδφρνπ. 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, ε Αξρή 
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 Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ, 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 14ν 
Άιινη γεληθνί φξνη 

 
 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 
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, ν Ν.4412/16, ε Γηαθήξπμε/Γεκνζίεπζε, ε Καηαθχξσζε, 
εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία 
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ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-22 

./. 

απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φηη 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. Απνθιείεηαη ν πξνκεζεπηήο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
 5. Οη ζπκβάζεηο ππεξηζρχνπλ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη 
(δηαθεξχμεηο, φξνη ζπκθσληψλ, πξνζθνξέο θιπ) εθηφο πξνθαλψο φηαλ ππάξρνπλ 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 
 
 6. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ, ησλ ΔΓ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά ησλ ΔΓ, πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ θάζε αηηία, επεηδή δελ εθαξκφζζεθαλ νη φξνη ζπκθσληψλ θαη 
ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ην Γεκφζην νθείιεη ζηνλ πξνκεζεπηή, γηα 
νπνηαλδήπνηε αηηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, γηα ηελ είζπξαμε 
δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 7. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 
θφξσλ, ηειψλ, θιπ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
ζηελ πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζην ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 
 8. Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, 
ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 9. Καηά ηα ινηπά θαη ζε πεξίπησζε πξφδεισλ ηππηθψλ ζθαικάησλ ηεο 
παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκφζησλ 
πξνκεζεηψλ. 

 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Τπφδεηγκα Δμσηεξηθήο Όςεο Φαθέισλ Πξνζθνξάο 
«2» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
«3» Τπφδεηγκα Πξψηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Ν. 1599/1986 
«4» Τπφδεηγκα Γεχηεξεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Ν. 1599/1986 
«5» Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
«6» Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
Φ.600/185/23052/1083 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΖ  ΦΑΚΔΛΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(έληππε ππνβνιή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  

ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΔΧΡΓΙΟ  Α.Δ. 
ΓΔΧΡΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 
ΟΛΤΜΠΟΤ 100 
ΗΡΑΚΛΔΙΟ 48100 
                                                                   ΠΡΟ :Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ 
                                                                    Σεο ΣΓ/41 Π γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ 
………………………………………………….θαη λσπψλ – θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ  
 
                                                                   Αξηζ. Γηαθ. Γηαγσληζκνχ: 2/2018 
                                                                   Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο: 10 Απγ 2018 
 
 
 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΔΧΡΓΙΟ  Α.Δ. 
ΓΔΧΡΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 
ΟΛΤΜΠΟΤ 100 
ΗΡΑΚΛΔΙΟ 48100 
                                                                   ΠΡΟ :Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ 
                                                                    Σεο ΣΓ/41 Π γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ 
………………………………………………….θαη λσπψλ – θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ 
 
                                                                   Αξηζ. Γηαθ. Γηαγσληζκνχ: 2/2018 
                                                                   Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο: 10 Απγ 2018 
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΔΧΡΓΙΟ  Α.Δ. 
ΓΔΧΡΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 
ΟΛΤΜΠΟΤ 100 
ΗΡΑΚΛΔΙΟ 48100 
                                                                   ΠΡΟ :Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκνχ 
                                                                    Σεο ΣΓ/41 Π γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ 
…………………………………………………..θαη λσπψλ – θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ 
 
                                                                   Αξηζ. Γηαθ. Γηαγσληζκνχ: 2/2018 
                                                                   Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο: 10 Απγ 2018 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ
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ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ9 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / 
ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  
Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 
Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 
Φνξέα1)................................(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 
Φνξέα)2......... 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ…………………………………………..4ππέξ 
ηνπ:  
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 
........................,  ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………….., ή 
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
................... 
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
................... 
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ   
θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..5/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο 
ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ 
Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε / 6 ........................... ηεο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο). 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    εκέξεο7 απφ ηελ 
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         Σύκθωλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 12/2015 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. 

1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 

5
  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα 

νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
6
  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 

ηνπ πδ 118/2007. 
7
  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-3-2 

./. 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ 
ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο 
απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9. 
 

   (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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  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. 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΠΡΩΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 
 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί 
λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 

1599/1986) 

 
ΠΡΟ

(1)
: ΣΓ/41 Π 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 (1) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ή εηο βάξνο πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο 
«………..» ή πξνζψπνπ ην νπνίν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζηελ ππφςε εηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαρεηξηζηή 
(ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ΔΠΔ θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ ΟΔ θαη ΔΔ) θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη φισλ ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ) 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

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

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

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

  (δ) 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 Ηνπλ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
Άξζξν 4 απηήο 

  (ε) 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 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
22.11.2005, ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ.3691/2008 (Α’ 166) 

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

 (2) Γελ έρσ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε) θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή /δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 (3) Σεξψ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηέο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016. 
Απνδέρνκαη φηη ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαη-
ψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 (4) Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειψ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ 
έρσ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθνκαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
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πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 (5) Γελ ζχλαςα ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο/δηαγσληζκνχ. 

 (6) Γελ ππάγνκαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016. 

 (7) Γελ έρσ εκπιαθεί ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ 
πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 48 ηνπ Ν.4412/2016. 

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

 (9) Γελ έρσ 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, δελ έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016. 

 (10) Γελ έρσ νχηε πξφθεηηαη λα επηρεηξήζσ λα επεξεάζσ κε αζέκηην ηξφπν 
ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζσ 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα κνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρσ εμ’ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

 (11) Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη 
ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά κνπ. 

             ..............….2018 
                Ο  
             Γειψλ  
 
 
                (ππνγξαθή) 

 
Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 
 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα 
ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟ

(1)
: ΣΓ/41 Π 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

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

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 1. Ζ παξνχζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…….. ζην δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο λσπψλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ πνπ δηεμάγεη 
ε ΣΓ/41 Π ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 2/2018 δηαθήξπμε. 

 2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ 
αξηζκ 2/2018 ηεο ΣΓ/41 Π, ηεο νπνίαο έιαβα γλψζε. 

 3. Απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο ππφςε δηαθήξπμεο. 

 4. Γελ έρσ απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 5. Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε 
ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ 
ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 6. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά κνπ 
είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

 7. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ, γηα ηελ 
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νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΣΓ/41 Π), ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή 
ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 

 8. Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο 
ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ ΝΓ 1400/73.  

 9. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα 
πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν 4412/2016 ή ζπκκνξθψλνκαη κε 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο (ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα)  

 10. Δρσ εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκφδσ ζηελ επηρείξεζή κνπ «……………..» 
ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), ζχκθσλα 
κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα 
ηεο επηρείξεζεο (ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα) 

 11. Απνδέρνκαη έιεγρν δηελεξγνχκελν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή, εμ’ 
νλφκαηφο ηεο, απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ 
νξγαληζκνχ απηνχ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο 
επηρείξεζήο κνπ θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο απηήο θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
ηα κέηξα πνπ ιακβάλσ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

 
              , 2018 
                   Ο 
              Γειψλ 
                                                
               (ππνγξαθή) 
 
 
 Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ 
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

 

 
 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 

 
 1. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπ 
(ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο».  

 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ 
απηνχο. 

 3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε 
ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, 
θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

  α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ 
Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ):  

   (1) ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

   (2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 

   (3) Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ 
αξκφδηα Αξρή. 

   (4) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 

   (5) Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 

  β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ): 

   (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 
θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

   (2) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα 
Αξρή. 

  γ. Γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

   (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 απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο 
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-7-2 

./. 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν 
ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

   (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:  

    (α) Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 

    (β) Ο Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν, 
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

  δ. πλεηαηξηζκνί: Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα 
αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) 
αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ. 

  ε. Δλψζεηο / θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

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

   (2) Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ππνγεγξακκέλεο 
ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ 
θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. ηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

ΗΜΔΙΧΔΙ 

 1ε: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 
ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 
αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε 
ππεχζπλε δήισζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ 
ππεξεζηψλ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζηελ 
νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ βξίζθεηαη ζηελ 
αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ 
ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν 
Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

 2ε: Πξνζθνξά Δλψζεσλ / Κνηλνπξαμηψλ: 

  Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

  ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
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αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, 
αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

  ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 3ε: Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειψο ή ζε 
Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληφηεηα, 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα: 

  Η. πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
κεηνρψλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην  
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην  θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη 
ε ππνρξέσζε απηή, θαζψο φηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρψξηα 
εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ 
Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 

  ΗΗ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζε απηνχο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3414/05. 

 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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       ΣΓ/41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
       «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
       4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
       16 Ηνπι 18 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
Φ.600/185/23052/1083 
 

 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ αλαζέηνληα 

θνξέα 

- Ολνκαζία: [ΣΓ/41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» (ΣΓ/41 Π)] 

- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......] 

-Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε/ Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ηξαηφπεδν «ΓΖΜΟΓΔΡΟΝΣΑ ΥΑΣZΖΓΔΧΡΓΖ» 

Αιψληα ακνζξάθεο- ΣΚ 68002] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Αλρεο (ΠΕ) Νάζηνο Ησάλλεο] 

- Σειέθσλν: [2551041314] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [td41sp@army.gr ] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[πξνκήζεηα λσπψλ θξεάησλ θαη λσπψλ – θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [Όπσο εμάγεηαη απφ ην ΚΖΜΓΖ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή : [2/2018] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

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  

[   ] 
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Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
iii
; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο 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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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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:  

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 άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ 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. 

[   ] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

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: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  
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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 

Εάλ 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. 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Η παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη 

ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

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:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ 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).  

 

 

 

Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
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Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix
· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία 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 απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
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αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, 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; 

- Ζ 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 ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

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): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ
xxv

; 

[] 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: […….............] 
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Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

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 ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
xxviii

; 

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 ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

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 ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, 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 

ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxx

 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; 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: 

[……] 

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 

 

Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 

παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxi

: 

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): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά η
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νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα 

ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα 

ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο
xxxii

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο : 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
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θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ν εμήο 
xxxiii

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε 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 θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ 

αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήο
xxxiv

: 

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):  

[……][……][……] 

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 

αλαινγίεο
xxxv

 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 y
xxxvi

 -θαη ε αληίζηνηρε 

αμία) 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ 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):  

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Α-7-11 

./. 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxvii

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxviii

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ 

ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 

παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xxxix

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκε

λίο 

παξαιήπη

εο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xl
, 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 ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα 

αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο 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 εθνδηαζκνχ 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 
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ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xli

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο 

θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο; 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 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 εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ 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 ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xlii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχ-

κελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο. Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη 

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

[] 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 ηλζηηηνχηα ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 

 

[] Ναη [] Όρη 
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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 φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

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 πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ φρη, 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 πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 
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ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

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

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxliii, εθηφο εάλ : 

 α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxliv. 

 β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ ΣΓ/41 Π, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]   

 

 

 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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         ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
         «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
         4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
         16 Ηνπι 18 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΝΧΠΧΝ – ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 
 

Άξζξν 1 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 
 1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, αθνξά ζηελ αλάδεημε κεηνδφηε 
πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα, λσπψλ θξεαησλ θαη λσπψλ – θαηεςπγκέλσλ 
πνπιεξηθψλ, φπσο ζηελ πξνζζήθε «1» ησλ παξφλησλ εηδηθψλ φξσλ, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπζζηηίνπ ηεο Μνλάδαο, Αλεμάξηεησλ Τπνκνλάδσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηεο ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ (ΣΓ/41 Π). Οη ζπκκεηέρνληεο 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ή ην ζχλνιν ησλ 
θαηεγνξηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. Ζ αμία ηεο πξνκήζεηαο, εθηηκάηαη φηη ζα θπκαλζεί θαηά κέζν φξν, ζην 
πνζφ ησλ 33000 επξψ. Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηδίξνπ, 
δελ απνηειεί δέζκεπζε γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο, δελ δχλαηαη λα 
ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα, γηα ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ (δήηεζε 
πξντφλησλ, δχλακε πξνζσπηθνχ, αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ)  
 
 3. Ζ Μνλάδα-Αλεμ. Τπνκνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηεο ΣΓ/41 Π, ζα 
πξνκεζεχνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνθιεηζηηθά απφ ην κεηνδφηε 
πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαδεηρζεί. 
 
 4. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηελ ΛΑΦ 
ακνζξάθεο, λσπψλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, 
εθφζνλ ην επηζπκνχλ, πέξαλ ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηή, γηα ηελ πιεξέζηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 
 

Άξζξν 2  
Γηεμαγσγή Γηαγσληζκνχ – Πξνζθνξέο 

 

 1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ Παξαζθεπή 10 Απγ 18 θαη ψξα 
10:00 ζηε ΛΑΦ ακνζξάθεο, κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζία ή φρη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 
 
 2. Ώο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 
Παξαζθεπή 10 Απγ 18 θαη ψξα 10:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη νπδεκία δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
 
 3. ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
θαηαθπξσζήο ηνπ, ε επηηξνπή Αμηνιφγεζεο Βηνηερληψλ – Καηαζηεκάησλ, ζα 
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δηέιζεη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε 
ηνπο. Σνπ παξφληνο ειέγρνπ εμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δέρηεθαλ έιεγρν 
εληφο δχν εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
θξίζεθαλ θαηάιιειεο. Ζ επηηξνπή ζα ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα, ζην 
ηκήκα 1 παξ. 4, ηνπ Κ 422-10, γηα θάζε Δηαηξεία:  
 
  α. Έθζεζε πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο Βηνηερληψλ - Καηαζηεκάησλ 
ηξνθίκσλ. 
 
  β. Φχιιν Βαζκνινγήζεσο Δπηζεσξήζεσο Βηνηερληψλ - 
Καηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ. 
 
 4. ε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηελ έθζεζε αμηνινγήζεσο ησλ Βηνηερληψλ -
Καηαζηεκάησλ, ππάξμεη απφξξηςε εγθαηαζηάζεσλ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, 
δηφηη νη ζπλζήθεο δελ είλαη παξαδεθηέο γηα ηελ ππεξεζία, δελ απνζθξαγίδεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία θξίλεηαη, σο απνξξηπηέα γηα ην ζχλνιν ησλ 
θαηαηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν ππφςε κεηνδφηεο, απνθιείεηαη απφ ηε 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. (Ν.4412/2016) 
 

Άξζξν 3 
Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνχ 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή 
ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, θαηά ην Άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016, ηφηε ε ίδηα δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα απνθαζίζεη παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 
επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο απηήο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο.  
 

Άξζξν 4 
Πξναπαηηνχκελα – Πξνζφληα Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 

 
 Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθα πκκεηνρεο-Σερληθε 
Πξνζθνξα» νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επηπξφζζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο, ηνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηηο άδεηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ, απφ 
αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Δπηπιένλ λα 
ππνβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα νδήγεζεο ησλ νδεγψλ ησλ ππφςε 
νρεκάησλ.  
 

Άξζξν 5 
χκβαζε - Αλαπξνζαξκνγή Σηκήο 

 
 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε ην κεηνδφηε πνπ ζα 
αλαθεξπρζεί, ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη 3 κήλεο 
κνλνκεξψο απφ ηελ ππεξεζία θαη κέρξη έλα ηξίκελν αθφκε, χζηεξα απφ θνηλή 
απνδνρή ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
ηζρχνπζεο ηηκέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή. Δθηηκψκελε έλαξμε 
ζχκβαζεο φρη λσξίηεξα απφ 25 Απγ 2018. 
 

Άξζξν 6 
Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ  
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 χκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 105 θαη 106 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 7 
Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 

 

 Δπηθπιάζζεηαη ζηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ην δηθαίσκα, λα απμνκεηψλεη ηηο 
πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο, ρσξίο λα έρεη 
θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή ησλ εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 

 Άξζξν 8  
Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο - Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 

 
 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, γηα φζα είδε επηζπκνχλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Όιεο νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα 
αθνξνχλ ηηκή αλά θηιφ εθνδίνπ. Πξνζθνξέο γηα πξντφληα πιένλ ησλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ Πξνζζήθε «1», ή κε πξνδηαγξαθέο δηαθνξεηηθέο απφ 
απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε.  
 
 2. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ ζα γίλεη δεθηή θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηαο 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο ζηελ πξνζζήθε «3/Β» 
ηεο παξνχζαο. 
 
 4. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα θάζε είδνο μερσξηζηά.  
 

Άξζξν 9 
Οηθνλνκηθέο Δπηβαξχλζεηο - Κξαηήζεηο - Έμνδα 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, θνξηνεθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη 
ηελ παξάδνζε ησλ λσπψλ θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο (289 
ΣΠ) - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΣΓ/41 Π 
 
  β. Σελ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ 
Τπεξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (Άξζξν 214 ηνπ 
Ν.4412/2016). 
 
  γ. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο-θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
  δ. Παξαθξάηεζε ΦΔ, ζε πνζνζηφ 4%, επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 
πξντφλησλ (ρσξίο ΦΠΑ), ε νπνία ζα δηελεξγείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ 
ηηκνινγίσλ (βάζε ηνπ Ν. 2198/94). 
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 2. Ζ ππεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ θξαηήζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ. 
 
 3. Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ 
ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 
πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 

Άξζξν 10 
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 
 1. ε θάζε παξάδνζε, ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 
πξντφληνο θαη ε επσλπκία (είδνο) ηνπ πξντφληνο. 
 
 2. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη απφ ην Π Αιεμαλδξνππφιεσο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα ζηειέρε ησλ δειηίσλ απνζηνιήο, γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν 
κε ηα αληίζηνηρα δειηία, πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη Μνλάδεο. 
 
 3. Παξαζηαηηθά πιεξσκήο, ζα απνηεινχλ ηα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα ηνπ 
πξνκεζεπηή πξνο ην Π Αιεμαλδξνππφιεσο, κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ Γεκνζίνπ 
Σακείνπ. 
 
  β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκνδίνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ.  
 
 4. Σα θελά είδε ζπζθεπαζίαο, δε ζα ρξεψλνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

Άξζξν 11 
Παξάδνζε - Παξαιαβή 

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο (289 
ΣΠ) - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη 
ηαθηηθφηεξα, αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ηεο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ, 
εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγίαο, ηηο εκέξεο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία, πάληνηε εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) (07:00 
κέρξη 14:30). 
 
 2. Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (επηηξνπή) θάζε 
Μνλάδαο (289 ΣΠ), παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξφζσπνπ. Δίλαη 
δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηελ ΣΓ/41 Π λα παξεπξίζθνληαη αξκφδηα φξγαλα ηεο 
(ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο) θαηά ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ πξνο παξάδνζε θξεάησλ ζηελ 
έδξα ηνπ πξνκεζεπηή ηα νπνία αθνχ ειέγμνπλ ηελ δηαδηθαζία ζα ζθξαγίδνπλ ηηο 
ζπζθεπαζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θάζε Μνλάδα.  
 
 3. Ζ παξαιαβή ησλ εθνδίσλ (ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, φπνηε απηφ 
απαηηεζεί) ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο (παξνπζία 
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ζηξαηησηηθνχ θηεληάηξνπ).  
 
 4. Ζ θνπή ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηκά ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, κε κέζα θαη πξνζσπηθφ ηνπ. 
 
 5. Όιεο νη πνζφηεηεο ζα δπγίδνληαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο παξνπζία 
ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Μνλάδαο (289 
ΣΠ) - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν παξαιαβήο, δηθή ηνπ δπγαξηά πνπ ζα έρεη ειεγρζεί γηα ηελ 
αθξίβεηά ηεο απφ ηελ αξκφδηα αγνξαλνκηθή αξρή.  
 
 6. Ζ ΣΓ/41 Π κε ηα φξγαλά ηεο, ζα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ 
θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ, θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα εθνδίσλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ 
(καθξνζθνπηθφ) έιεγρν ζεσξεζεί κε απνδεθηή γηα ηελ ππεξεζία, ζα 
αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο 
ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ε ΣΓ/41 Π δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε 
ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη 
απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ε ΣΓ/41 Π έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα 
αλαγθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ε δε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα 
πξνθχπηεη ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζα παξαθξαηείηαη 
απφ κειινληηθέο πιεξσκέο ηνπ, απφ ην Π Αιεμαλδξνππφιεσο. ηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ε ΣΓ/41 Π δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 9. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχεηαη θαη θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε θακία 
πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα ηελ 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ηνπ.  
 
 10. Ζ Τπεξεζία, κέζσ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, δηαηεξεί 
ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα επηιέγεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθνδίσλ πνπ αγνξάδεη, 
πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο θαη νπδεκία απαίηεζε - 
πίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, γηα παξαιαβή πξντφλησλ πνπ δελ θξίλνληαη θαηάιιεια γηα 
ηελ Τπεξεζία, ζα γίλεηαη απνδεθηή.  
 
 11. Σα πξνο παξάδνζε είδε πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα 
ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Άξζξνπ 14 θαζψο θαη ηεο 
Πξνζζήθεο «4» ησλ παξφλησλ Δηδηθψλ Όξσλ, ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηεο εθάζηνηε εηδηθήο λνκνζεζίαο. Δίδε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο δελ ζα παξαιακβάλνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 
απνζχξνληαη ακέζσο θαη ζα αλαπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο κε άιια 
θαηάιιεια, ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ, ε ΣΓ/41 Π ζα 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
ζχκβαζε ή/θαη ηε λνκνζεζία θπξψζεηο.  
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 12. Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 
ηίζεληαη ππφςε ηεο ΣΓ/41 Π, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ, 
πξνζηίκσλ, εθπηψζεσλ θηι. Ζ απφθαζε ηεο Γηνηθήζεσο είλαη νξηζηηθή θαη 
απαγνξεχεηαη θαηά λφκν λα αλαθιεζεί. 
 
 13. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Σα 
απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα (ΚΒΗΔ, Υεκείν 
ηξαηνχ, άιινπο αξκφδηνπο θνξείο) κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηψλ. 
 
 14. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ (θξεάησλ) απ' επζείαο ζηελ 
Μνλάδά – Αλεμ. Τπνκνλάδεο, ζα εθηεινχληαη πάιη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη 
έιεγρνη, σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ θαη ηελ εθαξκνγή 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, απφ ηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) - (επηηξνπή 
παξαιαβήο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ). 
 
 15. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε ηεο αιπζίδαο ςχμεο ησλ 
πξντφλησλ ζηηο αλαγθαίεο ζεξκνθξαζίεο (απιήο ςχμεο/ ειαθξηάο, κέηξηαο 
θαη βαζηάο θαηάςπμεο) απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή έσο ηηο έδξεο 
ηεο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο 
αιπζίδαο ςχμεο ησλ πξνηφλησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ (κε ζχζηεκα απηνδπλάκνπ ςχμεσο, θαηάιιειε 
αδεηνδφηεζε απφ ηηο ηνπηθέο δεκφζηεο θηεληαηξηθέο αξρέο), νπνίν ζα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ.  
 
 16. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο αθνχ επηζεσξεζνχλ απφ ηα πγεηνλνκηθά 
φξγαλα ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα απφ ηηο 
έδξεο ησλ επηρεηξήζεσλ έσο ηνπο ρψξνπο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) - Αλεμ. 
Τπνκνλάδσλ, φπνπ θαη ζα απνδίδνπλ ζην πξνζσπηθφ αλαιπηηθφ 
θαηαγξαθηθφ δειηίν ησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ ρψξν 
απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. ε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνκεζεπηήο επηζπκεί ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο 
κεζφδνπ κεηαθνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ αζθάιεηα 
θαη επάξθεηα ηεο, ε νπνία ζα αμηνινγεζεί απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί. 
 

Άξζξν 12 
Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθάησ : 
 
  α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) – Αλεμάξηεησλ Τπνκνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ 
πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε µε ηθαλνπνίεζεο ησλ 
αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο. 
 
  β. Να δέρεηαη 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 
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ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
  γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 
 
  δ. Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο θαηάιιεισλ νρεκάησλ 
απηνδχλακεο ςχμεο, ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα, θαη ζα 
έρνπλ δεισζεί ζε ππεχζπλε δήισζε (Άξζξν 4 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ). 
 
  ε. 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 ζε θάζε ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, ηα νπνία µε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξαθνχλ. 
 
  ζη. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 2. 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. 
 
 3. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε πνπ 
ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 4. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ 
Γηνηθεηψλ ηεο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ. 
 
 5. Ζ θνπή ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηκά ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 13 
Τγεηνλνκηθφο – Πνηνηηθφο έιεγρνο 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο πξνβιεπφκελεο 
αγνξαλνκηθέο - πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη είλαη θαζαξέο θαη επθαηάζηαηεο, λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 2. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε 
νπνηνδήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, δχλαηαη λα παξαζηεί επηηξνπή 
Αμησκαηηθψλ, θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ εηδψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή. Γηθαίσµα εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξκφδηα φξγαλα ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί 
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ηεο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ, ηα ππεχζπλα φξγαλα ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) 
θαζψο θαη ηξηκειείο επηηξνπέο πνπ νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ 
Μνλάδα ε ηελ ΣΓ/41 Π. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κε ηήξεζε ησλ φξσλ 
πγηεηλήο ή ηεο πξνβιεπφκελεο πνηφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, ε ΣΓ/41 Π 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ θαζνξηδφκελσλ ζην άξζξν 9, ησλ γεληθψλ 
φξσλ. 
 
 3. Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ αξκφδηα 
επηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ ηεοΣΓ/41 Π. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη 
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ ζα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 
νινγξάθσο θαζψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 4. Ζ αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγµάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνκεζεπηή [Τ.Α. Φ.800/87/131377/.1896 
(ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07)]. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ δελ εμνθινχληαη 
εληφο κελφο απφ εηδνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή, δχλαληαη λα 
εηζπξαρζνχλ είηε ζπκςεθηζηηθά απφ φηη έρεη λα ιάβεη ν πξνκεζεπηήο, είηε απφ ηελ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε λα εηζπξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ.  
 
 5. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 
  β.  Δθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα 
ηεο Μνλάδνο ή ζηα εξγνζηάζηα - εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηνχ. 
 
  γ. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα εθαξκφδεη εθηάθηνπο 
ειέγρνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη ελ απνπζία ηνπ πξνκεζεπηνχ φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη 
ν πξνκεζεπηήο ζθφπηκα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζε αθαηάιιειεο ή µε 
πξνβιεπφκελεο ψξεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή, έλα µέινο ηεο νπνίαο είλαη ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο 
Μνλάδνο. 
 
 6. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξαιαβή γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ησλ θξεάησλ κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο, αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά : 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο – νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην δηθαίσµα ηεο απνξξίςεσο θαη µε παξαιαβήο 
ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, θαζψο επίζεο θαη 
αληηθαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο.  
 
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη µε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε 
ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε 
πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



 
B-9 

./. 

απνζηνιή ηνπο µφλν ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Οη 
πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη κηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο 
θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα 
δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο κνλάδνο. Αλαγξάθνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 
 
 7. Καη΄ έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 
 
  α. Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο 
αλ επηζπκεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγκαηνο λα γίλεη παξνπζία 
λφκηκνπ επηζηεκνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη 
ζπγρξφλσο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπκεί λα γίλεη ε έθεζε 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ ή φηη δελ επηζπκεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θακία δήισζε, ηφηε ν 
θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγκα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο άζθεζεο έθεζεο. 
 
  β. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ ή ζνβαξήο 
πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, 
χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ν 
πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία θαη 
ζα απνζηέιιεηαη θαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 
δεκνζίνπ γηα ελεκέξσζε. Δπηπξφζζεηα, ε ηξαηησηηθή Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 ησλ Γεληθψλ Όξσλ.  
 

Άξζξν 14 
Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
 1. Γεληθά: Σν θξέαο ζα πξέπεη:  
 
  α. Να πιεξνί ηα πγηεηλνινγηθά θξηηήξηα ησλ θνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ 
(ΔΚ) 178/2002, (ΔΚ) 853/2004, (ΔΚ) 854/2004) θαη (ΔΚ) 2073/2005 θαζψο επίζεο 
θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία έρεη ελαξκνληζζεί κε ηελ πξναλαθεξζείζα 
θνηλνηηθή. 
 
  β. Να είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. 
 
  γ. Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν, απαιιαγκέλν απφ ξχπνπο, θαη λα 
κελ εκθαλίδεη ελδείμεηο αιινίσζεο, φπσο αθπδάησζε, ζήςε, επξσηίαζε, ηάγγηζε, 
κε θπζηνινγηθέο νζκέο θαη γεληθψο λα κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλν-
ιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα 
επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο.  
 
  δ. Να έρεη ππνζηεί ηνλ πξνβιεπφκελν πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη λα 
θέξεη ζθξαγίδεο θαηαιιειφηεηαο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα δηαθίλεζήο ηνπ 
(εηζαγφκελν ή φρη). 
 
  ε. Να κελ έρνπλ παξέιζεη πεξηζζφηεξεο απφ 7 εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ζθαγήο, γηα βφεην ή ρνηξηλφ θξέαο, ή 3 εκέξεο γηα πνπιεξηθά. 
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  ζη. Να είλαη ηεκαρηζκέλν ζε νκνηφκνξθεο θαη θαλνληθνχ κεγέζνπο 
κεξίδεο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) θαη ησλ ειεγθηηθψλ 
Οξγάλσλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο.  
 
  δ. Ζ αλαινγία ηνπ ιίπνπο θαη ησλ νζηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 
πξνβιεπφκελν πνζνζηφ.  
 
  ε. Γεληθά ε ζθαγή, ε κεηαθνξά, ν ηεκαρηζκφο, ε ζπληήξεζε θαη ε 
ζπζθεπαζία ησλ θξεάησλ, πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
παξνπζία αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο 
ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ ΣΓ/41 Π. 
 
 2. Δηδηθφηεξεο Απαηηήζεηο (κε Βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 
Πξνζζήθεο «4» ησλ Παξφλησλ Δηδηθψλ Όξσλ). 
 
  α. Βφεην 
 
   (1)  Απφ άπνςε ειηθίαο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α.  
 
   (2) Απφ άπνςε ηεκαρηζκνχ λα αλήθεη ζηελ Α’ θ΄ Β’ θαηεγνξία, κε 
πνζνζηά 75% θαη 25 % αληίζηνηρα. 
 
   (3) Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε δηάπιαζε ηνπ 
ζθαγίνπ, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο S, Δ, U.  
 
   (4) Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, λα αλήθεη ζηηο 
θαηεγνξίεο 1, 2, 3. 
 
   (5) Ο θηκάο λα παξαζθεπάδεηαη απφ πνζφηεηεο Β’ θαηεγνξίαο. Ο 
θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη παξνπζία αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ζηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο. Οη ελδείμεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1169/2011.  
 
   (6) Να ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 178/2002 
θαη (ΔΚ) 853/2004 ζε φηη αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα.  
 
  β. Υνηξηλφ 
 
   (1)  Απφ άπνςε ηεκαρηζκνχ λα αλήθεη ζηελ Α’ ή Β’ θαηεγνξία. 
 
   (2) Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Δ ή U, 
ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε EUROP. 
 
   (3)  To εκηκφξην λα κε μεπεξλά ηα 50 θηιά. 
 
  γ. Πνπιεξηθά 
 
   (1) Να έρνπλ δέξκα ιείν θαη απαιφ, εχθνια απνζπψκελν θαη 
ειαζηηθφ, θξέαο ηξπθεξφ θαη ην ζηέξλν λα είλαη εχθακπην θαη ειαζηηθφ ζε φιε ηελ 
έθηαζε ηνπ. 
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   (2) Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο. 
 
   (3) Σα θνηφπνπια λα έρνπλ βάξνο απφ 1,2 έσο 1,5 θηιά.  
 

Άξζξν 15 
πζθεπαζία 

 
 1. Η ζπζθεπαζία ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ παξάδνζε, πξέπεη λα είλαη 
απαξαίηεηα vacuum (πιαζηηθφ πιηθφ, θαηάιιειν γηα επαθή κε ηα ηξφθηκα), 
πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ βιαπηηθψλ 
παξαγφλησλ (ζθφλε, έληνκα θιπ). Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία vacuum πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν αλεμίηειν, επδηάθξηην θαη απαξαράξαθην, νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία πιεξνθνξίεο φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Σελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. 
 
  β. Σελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
 
  γ. Σνλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
  δ. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 
 
  ε. Σν δσηθφ είδνο θαη ηεκάρην θξέαηνο 
 
  ζη. Σελ εκεξνκελία ζθαγήο- επεμεξγαζίαο θαη ιήμεο ηνπ πξνηφληνο. 
 
  δ. Σηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο. 
 
  ε. Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πξνηφληνο. 
 
  ζ. Σε ρψξα πξνέιεπζεο – εθηξνθήο – ζθαγήο ηνπ δψνπ 
 
  η. Σνλ θσδηθφ αξηζκφο παξηίδαο (LOT number). 
 
 2. Σα πιηθά πξψηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 10/2011 θαη (ΔΚ) 1935/2004.  
 
 3. Σα θελά ζπζθεπαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (δνρεία - θηβψηηα θιπ) ζα 
ρξεψλνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο παξαιακβάλνπζεο Μνλάδα  - Τπεξεζίεο 
θαη ζα ηνπο επηζηξέθνληαη κε ηελ επφκελε δνζνιεςία. ε πεξίπησζε απψιεηαο 
θελψλ ζπζθεπαζίαο ή θζνξάο ηνπο πέξαλ ηνπ θπζηνινγηθνχ, απφ ππαηηηφηεηα ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, κε κέξηκλά ηεο απηά ζα αληηθαζίζηαληαη, ή ζα 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν απηψλ.  
 

Άξζξν 16 
Κπξψζεηο Πξνκεζεπηή 

 
 1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε Τπεξεζία επηβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 
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  α. Έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Πξψηε θνξά, πξφζηηκν κέρξη 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30εκέξνπ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ.  
 
  γ. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν κέρξη 50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30εκέξνπ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  δ. Γηα ηηο επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην 
Ν.4412/2016: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ.  
 
 2. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη µε ηελ παξαθάησ 
ζεηξά:  
 
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηνπ 12 Κεληξηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ.  
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία 
εκπνξεπκάησλ – παξαθξάηεζε ηνπ αληηηίκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο, γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ 
άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο. 
 
 4. Με ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ, ε ΣΓ/41 Π δχλαηαη λα 
πξνβεί ζηα θάησζη: 
 
  α. Γηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) - Αλεμ. 
Τπνκνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο, γηα φζα είδε είρε κεηνδνηήζεη θαη ιχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
  β. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζπκβάζεσο, ππέξ ηνπ ΜΣ.  
 
  γ. Πξνκήζεηα ησλ εηδψλ απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο 
ζην δηαγσληζκφ ή απφ άιινλ πξνκεζεπηή, είηε κε ηε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ 
είηε ρσξίο δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ 
έθπησην πξνκεζεπηή γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο 
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ηνπ σο έθπησηνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ είζπξαμε ηεο 
παξαπάλσ δηαθνξά γίλεηαη είηε απφ φζα ηπρφλ ρξήκαηα δηθαηνχηαη πξνο είζπξαμε, 
είηε απφ ηελ ηδηαηηέξα πεξηνπζία ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο, θαηφπηλ δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ, βξεζεί «κε θαλνληθφ» ή ην πξντφλ ραξαθηεξηζζεί «Αθαηάιιειν γηα ηελ 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία» ή «Αθαηάιιειν γηα βξψζε» ή «Δπηβιαβέο» ή 
«Δπηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν», εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 
 

Άξζξν 17 
Καηαθχξσζε – Τπνγξαθή χκβαζεο 

 
 Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ ΣΓ/41 Π, ε νπνία δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα γηα ηελ αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξνκεζεπηψλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
κε ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνπο πξνκεζεπηέο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ ζα θαηαθπξσζεί ν 
δηαγσληζκφο, εμνπζηνδνηείηαη ν Γηεπζπληήο 4νπ ΔΓ ηεο ΣΓ/41 Π. 
 

Άξζξν 18 
Άιινη Δηδηθνί Όξνη 

 
 1. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο, δηαθνπήο 
(πξφζθαηξεο ή νξηζηηθήο) ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 5ήκεξε 
πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ 
απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 
 
  α. Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ, γηα 
νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή θαη 
ηδηψηεο. Σνχην απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ 
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή ή ζε πεξίπησζε 
ρνξήγεζεο ζηελ Μνλάδαθαηεςπγκέλνπ θξέαηνο–πνπιεξηθψλ απφ ηελ ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία. 
 
  δ. Όηαλ ε Τπεξεζία δελ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
είδνπο. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία 
αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα ή δελ πιεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ζη. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο παξαθσιχεη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ. 
 

  δ. Αλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) κε ηνλ ή 
ηνπο πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ππεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ 
ηεζέλησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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  ε. Δάλ δεκνζηνλνκηθνί ιφγνη πξνθαιέζνπλ γεληθή πηψζε ηηκψλ 
ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε δηαθνξά κε ηηο θαηαρσξεζείζεο ηηκέο 
αλέιζεη ζε πνζνζηφ πιένλ ηνπ 10 %. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δίλεηαη ην 
δηθαίσκα ζηνλ ζπκβαιιφκελν πξνκεζεπηή λα αλαπξνζαξκφζεη ηηο ελ ιφγσ ηηκέο, 
πξνθεηκέλνπ απηέο λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ γεληθή εηθφλα ηεο αγνξάο. ε 
πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ ε ππεξεζία ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα 
είδε απφ ειεχζεξν εκπφξην. 
 

 2. Κάζε πξνκεζεπηήο επζχλεηαη (αζηηθά θαη πνηληθά) γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδίδεη, θαζψο θαη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ 
ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ππαηηηφηεηα (αθφκε θαη ειαθξά ακέιεηα) ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ.  
 

 3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο θαηά ηελ είζνδν 
ηνπ ζηελ Μνλάδα, ζα πξέπεη, λα ηχρεη ηεο αλαγθαίαο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηα 
γξαθεία αζθαιείαο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ), λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα 
δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 

 4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ αληίθεηληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16). 
 

 5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη λα ιπζεί κνλνκεξψο απφ ηελ ΣΓ/41 Π 
ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Π Αιεμαλδξνππφιεσο. 
 
 6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Πίλαθαο Δηδψλ Πξνο Πξνκήζεηα 
«2» Πίλαθαο Δθηηκψκελνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Ύςνπο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο  
«3» Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Τπφδεηγκα) 

«4» Γενικά και Ειδικά Χαρακηηριζηικά Κρεάηων και Πουλερικών (Τεχνική 
Προδιαγραθή) 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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         ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
         «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
         4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
          16 Ηνπι 18 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΠΗΝΑΚΑ  
ΔΗΓΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΓΧΝ 

CPV ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΡΑΣΗ
ΡΗΔΙ 

1 
Κξέαο Μφζρνπ  

(λσπφ) 
15111200-1 

Μπξηδφια Μ/Ο (έσο 250 γξακ.)  

παινκπξηδφια Μ/Ο (έσο 250 γξακ.)  

Μπξηδφια θφληξα (έσο 250 γξακ.)  

πάια Μ/Ο  

Μεξφο  

πάια Α/Ο  

Διηά Α/Ο  

Πνληίθη  

Φηιέην  

Σξαλο  

ηξνγγπιφ  

Κηιφην  

Ννπά  

2 
Υνηξηλφ Κξέαο  

(λσπφ) 
15113000-3 

Μπξηδφια Μ/Ο (έσο 280 γξακ.)  

Μπξηδφια θφληξα (έσο 280 γξακ.)  

Μπνχηη (κεξφο) Μ/Ο  

Μπνχηη (κεξφο) Α/Ο  

πάια (σκνπιάηε) Μ/Ο  

πάια (σκνπιάηε) Α/Ο  

νπβιάθη (έσο 100 γξακ.) (α) 

Παλζέηα Μ/Ο (α) 

Παλζέηα Α/Ο (α) 

Φαξνλέθξη (α) 

Λαηκφο  

Κφηζη (α) 

3 
Νσπά 

Πνπιεξηθά  

15112130-6 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΟΛΟΚΛΖΡΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΣΖΘΟ (α) 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΜΠΟΤΣΗ (α) 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΦΗΛΔΣΟ (α) 

λίηζει θνηφπνπιν (α) 

νπβιάθη θνηφπνπιν (έσο 100 γξακ.) (α) 

νπβιάθη θνην-κπέηθνλ(έσο 100γξακ.) (α) 

15112120-3 Γαινπνχια (νιφθιεξε)  
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4 
Καηεςπγκέλα  

Πνπιεξηθά  
 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΟΛΟΚΛΖΡΟ 
 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΣΖΘΟ 
 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΜΠΟΤΣΗ 
 

Γαινπνχια (νιφθιεξε) 
 

5 Γηάθνξα 
15115100-8 

Ακλφο γάιαθηνο(πιήξεο ζθάγην ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 

 

15117000-1 Δξίθην γάιαθηνο(πιήξεο ζθάγην ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 12 θηια) 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
(α) Αθνξά κφλν ηε ΛΑΦ ακνζξάθεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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         ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
         «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
         4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
         16 Ηνπι 18 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΠΗΝΑΚΑ 
ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ YΦΟΤ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

 

A/
Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΓΧΝ 

CPV 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΥΧΡΙ ΦΠΑ Δ 
ΔΤΡΧ 

ΔΓΓΤΗΗ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Δ ΔΤΡΧ 

ΔΓΓΤΗΗ 
ΚΑΛΗ 

ΔΚΣΔΛΔΗ Δ 
ΔΤΡΧ 

1 
Κξέαο Μφζρνπ  

(λσπφ) 
15111200-

1 
12.000,00 € 

ΓΔΝ 
ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

600 € 

2 
Υνηξηλφ Κξέαο  

(λσπφ) 

15113000-
3 

7.500,00 € 
ΓΔΝ 

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
375 € 

15131700-
2 

3 
Πνπιεξηθά 

(Νσπά) 

15112100-
7 

6.000,00 € 
ΓΔΝ 

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
300 € 

15112120-
3 

4 
 

Πνπιεξηθά 
(Καηεςπγκέλα) 

 6.000 € 
ΓΔΝ 

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
300 € 

5 Λνηπά Κξέαηα 

15115100-
8 

1.500 € 
ΓΔΝ 

ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
75 € 

15117000-
1 

15131130-
5 

ΤΝΟΛΟ 33.000,00 € 0 1.652,00 € 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
α. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε 
(πξντφληα) θάπνηαο θαηεγνξίαο, ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 
ζπλφινπ ηεο εγγπνδνζίαο ζπκκεηνρήο ηεο ππφςε θαηεγνξίαο. 

β. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
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ζχκβαζεο αλά πξνκεζεπηή πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο εθηηκψκελεο 
δαπάλεο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζνχλ. Γειαδή έλαο 
πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζνχλ φια ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ (αθφκα 
θη αλ θάπνηα απφ απηά θαηαθπξσζνχλ θαη ζε άιιν πξνκεζεπηή) ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο χςνπο ρηιίσλ 
εμαθνζίσλ πελεληαδχν επξψ (1.652,00 €). 

 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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         ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
         «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
         4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Τπφδεηγκα) 
 

 Ο ππνγεγξαµµέλνο ............................ (Ολνµαηεπψλπµν) ηνπ ......................  
(Όλνµα Παηξφο) θάηνηθνο .................. (Πφιε, Υσξηφ) ................................... (Οδφο 
θαη αξηζµφο) ηει. ............... πνπ εθπξνζσπψ ηελ ....................................... (Όλνµα 
Δηαηξείαο) ζαο γλσξίδσ ηα παξαθάησ:  
 
  α. Λάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε 
αξηζκφ 2/2018 ηεο ΣΓ/41 Π/4Ο ΔΓ, ηνπο νπνίνπο ηνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, 
φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο. 
 
  β. Πξνζθέξσ θαηά είδνο ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια ζην θάζε 
έλα είδνο, φπσο παξαθάησ:  

 

Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΓΟΤ 
ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Δ ΔΤΡΧ 
(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

1 
Κξέαο Μφζρνπ 

(λσπφ) 

Μπξηδφια Μ/Ο (έσο 250 γξακ.)  

παινκπξηδφια Μ/Ο (έσο 250 γξακ.)  

Μπξηδφια θφληξα (έσο 250 γξακ.)  

πάια Μ/Ο  

Μεξφο  

πάια Α/Ο  

Διηά Α/Ο  

Πνληίθη  

Φηιέην  

Σξαλο  

ηξνγγπιφ  

Κηιφην  

Ννπά  

2 
Υνηξηλφ Κξέαο 

(λσπφ) 

Μπξηδφια Μ/Ο (έσο 280 γξακ.)  

Μπξηδφια θφληξα (έσο 280 γξακ.)  

Μπνχηη (κεξφο) Μ/Ο  

Μπνχηη (κεξφο) Α/Ο  

πάια (σκνπιάηε) Μ/Ο  

πάια (σκνπιάηε) Α/Ο  

νπβιάθη (έσο 100 γξακ.)  

Παλζέηα Μ/Ο  
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Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΓΟΤ 
ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Δ ΔΤΡΧ 
(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

Παλζέηα Α/Ο  

Φαξνλέθξη  

Λαηκφο  

Κφηζη  

3 
Πνπιεξηθά 

(Νσπά) 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΟΛΟΚΛΖΡΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΣΖΘΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΜΠΟΤΣΗ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΦΗΛΔΣΟ  

λίηζει θνηφπνπιν  

νπβιάθη θνηφπνπιν (έσο 100 γξακ.)  

νπβιάθη θνην-κπέηθνλ(έσο 100γξακ.)  

Γαινπνχια (νιφθιεξε)  

4 
Πνπιεξηθά  

(θαηεςπγκέλα) 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΟΛΟΚΛΖΡΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΣΖΘΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΜΠΟΤΣΗ  

Γαινπνχια (νιφθιεξε)  

5 Γηάθνξα 

Ακλφο γάιαθηνο(πιήξεο ζθάγην ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 

 

Δξίθην γάιαθηνο(πιήξεο ζθάγην ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 12 θηια) 

 

 
                          
           ……………….2018 
 
               
              -Ο- 
               
            ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
               
             Τπνγξαθή 
               
          θαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



 

./. 

         ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
         «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
         4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
         16 Ηνπι 18 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ  
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΝΧΠΧΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 

(ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ) 
 

 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Νσπψλ Κξεάησλ 
 
  α. Ο φξνο «λσπφ θξέαο» απνδίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή 
ζηα ηκήκαηα ησλ ζθαγίσλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ, ηα νπνία είλαη 
θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε ρσξίο 
θακία άιιε επεμεξγαζία, εθηφο απφ ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ ςχμε. 
 
  β. Σν πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
δψα πγηή θαη απφ ζθάγηα θαιήο δηάπιαζεο θαη λα είλαη εγρψξηαο παξαγσγήο ή λα 
πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
 
  γ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππ’ φςηλ νη θαηά θαηξνχο 
εθδνζείζεο Γηαηαγέο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζε 
απαγφξεπζε πξνκήζεηαο θξεάησλ πξνεξρφκελα απφ δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε 
ρψξεο ή πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ελδεκνχλ ινηκψδε λνζήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε 
Γεκφζηα Τγεία (π.ρ. ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα βννεηδψλ, αθζψδεο ππξεηφο 
θιπ.) ή αθνξνχλ ζε αθαίξεζε απφ ην ζθάγην ζπγθεθξηκέλσλ ηεκαρίσλ, ε 
θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. 
 
  δ. Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο πξέπεη λα έρνπλ 
ζθαγεί ζε ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη θέξεη απαξαηηήησο εγθεθξηκέλν απφ 
ηελ ΔΔ θσδηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηη εηζαγφκελα απφ ρψξεο ηεο 
ΔΔ λσπά θξέαηα. Απφ ηελ εκεξνκελία ζθαγήο δελ πξέπεη λα έρνπλ παξέιζεη 
πεξηζζφηεξεο απφ 7 εκέξεο, γηα βφεην ή ρνηξηλφ θξέαο, ή 3  εκέξεο γηα πνπιεξηθά.  
 
  ε. Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα 
έρνπλ επηζεσξεζεί απφ αξκφδην θηελίαηξν ηεο Ννκνθηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
ηφπνπ ζθαγήο θαη λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηε λνκνζεζία ζθξαγίδεο 
φπσο παξαθάησ:  
 
   (1) θξαγίδα θαηαιιειφηεηαο, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθαγίνπ γηα δεκφζηα θαηαλάισζε.  
 
   (2) θξαγίδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη 
ην είδνο θαη ε ειηθία ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνήιζε ην ζθάγην, θαζψο θαη ν 
ηφπνο ζθαγήο ηνπ δψνπ. 
 
   (3) θξαγίδα ηξηρηλνζθφπεζεο πξνθεηκέλνπ γηα ρνηξηλά ζθάγηα, 
κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζθάγηα είλαη απαιιαγκέλα 
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εγθπζησκέλσλ ζηνπο κπο πξνλπκθψλ ηνπ παξαζίηνπ Trichinella spiralis.  
 
  ζη. Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
λα θέξνπλ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε (ζθξαγίδα) σνεηδνχο ζρήκαηνο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Σ.Β’ 95/03-05-2007). Δπηπξφζζεηα, ν 
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηνπ επηζεσξεηή θηεληάηξνπ ην πηζηνπνηεηηθφ 
θαηαιιειφηεηαο (CMR), ην νπνίν ζπλνδεχεη ηα εηζαγφκελα θξέαηα, θαζψο θαη ην 
ηηκνιφγην αγνξάο, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξψο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην 
είδνο ησλ ζθαγίσλ πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε 
εκεξνκελία ζθαγήο ηνπο.  
 
  δ. Σα ππφ πξνκήζεηα λσπά ζθάγηα (ηεηαξηεκφξηα, εκηκφξηα, 
απηνηειή ζθάγηα) ζα επηζεσξνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο λσπνχ 
θξέαηνο, θαηά ηελ εκέξα πξνκεζείαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο 
(κπτθή αλάπηπμε, ελαπφζεζε ιίπνπο, ειηθία δψνπ) θαη ελ γέλεη ηεο πγηεηλήο ηνπο 
θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία απνζηέσζεο ζα ιακβάλεη ρψξα ζηελ έδξαησλ 
πξνκεζεπηψλ. Ζ ππφςε δηαδηθαζία δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ζηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ παξνπζία Οξγάλσλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, νη 
πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ηα πξνζθεξφκελα ηεκάρηα 
θξέαηνο απφ ην ιηπψδε ηζηφ, ηνπο ηέλνληεο, ηα κεγάια αγγεία θαη ηα λεχξα, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο.  
 
  ε. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε λσπνχ 
θξέαηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο Μνλάδεο- Αλεμάξηεηεο Τπνκνλάδεο- Τπεξεζίεο 
επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ηνπ, αλεμαξηήησο επνρήο θαη απφζηαζεο, κε φρεκα  
απηνδχλακνπ ςχμεσο ιφγσ ηνπ επαιινίσηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ εθνδίνπ. Σν 
θξέαο θαηά ην ρξφλν παξάδνζήο ηνπ δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ν ζεξκνθξαζία 
αλψηεξε ησλ +7C ή/θαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε πνπ αθνξά ζηνπο καθξν-
ζθνπηθνχο- νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο (π.ρ. αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο, ηεο 
νζκήο, ηεο ζχζηαζεο θιπ).   
 
 2. Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Νσπψλ Κξεάησλ  
 
  α. Κξέαο Μφζρνπ  
 
   (1) θάγην βννεηδνχο: Χο ζθάγην βννεηδνχο ραξαθηεξίδεηαη ην 
ζψκα ηνπ ζθαγίνπ δψνπ, νιφθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε εκηκφξηα κε ηνκή, πνπ 
δηέξρεηαη θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κεηά ηελ αθαίκαμε, ηελ εθδνξά, ηνλ 
εθζπιαρληζκφ θαη ηελ αθαίξεζε:  
 
    (α) Σεο θεθαιήο ζην χςνο ηεο αηιαληντληαθήο δηάξζξσζεο.  
 
    (β) Σσλ πξνζζίσλ θαη νπηζζίσλ άθξσλ, ηα νπνία θφβνληαη 
ζην χςνο ησλ θαξπνκεηαθάξπησλ θαη ησλ ηαξζνκεηαηάξζησλ δηαξζξψζεσλ 
αληίζηνηρα. 
 
    (γ) Σσλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηε 
ζσξαθηθή, θνηιηαθή θαη ππειηθή θνηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ 
πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο, ηνπ ιίπνπο ηεο θαξδηάο θαη ηεο ππέινπ. 
 
    (δ) Σσλ εμσηεξηθψλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ 
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κπψλ, ηνπ καζηνχ θαη ηεο γχξσ απφ απηφλ ιηπψδνπο κάδαο, ηνπ πένπο θαη ηνπ 
ιίπνπο ηνπ νζρένπ.  
 
    (ε) Σεο νπξάο, ε νπνία θφβεηαη κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 
δεχηεξνπ θνθθπγηθνχ ζπνλδχινπ (άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ. 804/1980).  
 
   (2) Υαξαθηεξηζηηθά θξέαηνο 
 
    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ βννεηδέο ειηθίαο κέρξη 2 
εηψλ θαη απφ κέξε ηνπ ζθαγίνπ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 2α ησλ 
Δηδηθψλ Όξσλ ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
    (β) Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη γεληθά λα είλαη εξπζξφ.  
 
    (γ) Ζ ζχζηαζή ηνπ λα είλαη ηξπθεξή, ε ηνκή εχθνιε, ν 
θφθθνο ιεπηφο θαη ην θξέαο νπδέπνηε πξέπεη λα θέξεη κψισπεο, ζηηθηέο 
αηκνξξαγίεο θαη απνρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο. 
 
    (δ) Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη πεξηνξηζκέλν, ην δε 
εζσηεξηθφ ιεπθφ θαη ζπκπαγέο. 
 
   (3) Πνηφηεηα θξέαηνο: Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε εκπνξηθή ηνπ αμία απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ειηθίαο ηνπ δψνπ, ηεο 
δηάπιαζεο ηνπ ζθαγίνπ (κπτθή αλάπηπμε) θαη ηεο πάρπλζεο (αλάπηπμε ιηπψδνπο 
ηζηνχ) ηνπ δψνπ.  
 
    (α) Ζιηθία ηνπ δψνπ: Ζ ειηθία ηνπ δψνπ εθηηκάηαη επρεξψο 
απφ ηελ νδνληνθπΐα ηνπ. Έηζη ηα ζθάγηα θαηεγνξίαο Α (αξζεληθά θάησ ησλ 2 
εηψλ) πνπ ελδηαθέξνπλ ηε ζηξαηησηηθή Τπεξεζία έρνπλ δχν κφληκα δφληηα (κέζνη 
ηνκείο), ελψ ηα ππφινηπα δφληηα είλαη λενγηιά ή φια ηα δφληηα ηνπο είλαη λενγηιά 
(άξζξ. 17 ηνπ απφ 30.11.1940 Β.Γ.). Δπεηδή φκσο ε θεθαιή ηνπ δψνπ είλαη 
απνθνκκέλε απφ ην ππφινηπν ζθάγην, ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο βαζίδεηαη, ζε 
πξαθηηθφ επίπεδν, ζην βαζκφ νζηέσζεο ηνπ ζθειεηνχ ηνπ δψνπ. Δηδηθφηεξα ζε 
ζθάγηα ΜΟΥΟΤ εθηηκψληαη ηα παξαθάησ:  
 
     1/ Οη ρφλδξηλεο απνιήμεηο ησλ αθαλζσδψλ 
απνθχζεσλ ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ζσξαθηθψλ ζπνλδχισλ δελ παξνπζηάδνπλ 
κηθξέο δηάζπαξηεο εξπζξέο λεζίδεο νζηίηε ηζηνχ (έλδεημε αξρφκελεο νζηέσζεο).  
 
     2/ Σν πξφζζην ηκήκα ηνπ πξψηνπ ζηεξληδίνπ 
θαιχπηεηαη απφ ρφλδξν θαηά ην έλα ηέηαξην ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ελψ ν ρφλδξνο 
κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ζηεξληδίσλ κφιηο είλαη νξαηφο.  
 
     3/ Μεηαμχ ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ ησλ 
ζπνλδχισλ ηνπ ηεξνχ νζηνχ παξακέλεη νξαηφο ρφλδξνο. 
 
     4/ Ζ εβντζρηαθή ζχκθπζε (ηνκή) απνηειείηαη απφ 
ρφλδξν θαηά ηα δχν ηξίηα ηεο. 
 
    (β)  Γηάπιαζε – βαζκφο πάρπλζεο ηνπ ζθαγίνπ: Ζ 
θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ βννεηδψλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
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Καλνληζκνχο 1026/91/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ κπψλ) 
θαη 103/2006 (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ), 
ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

Καηεγνξία ζθαγίνπ 
ζχκθσλα κε ηε 
δηάπιαζή ηνπ 
(1026/91/ΔΟΚ) 

Πεξηγξαθή 

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

Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή 
(παξαηεξείηαη δηπινγινπηηζκφο). 

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

πνιχ θπξηέο. 
Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή. 

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

ζχλνιφ ηνπο. 
Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πνιχ θαιή. 

«R» Καιή 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο. 
Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη θαιή. 

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

θνίιεο. 
Ζ κπτθή αλάπηπμε είλαη κέηξηα. 

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

πνιχ θνίιεο. 
Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Καηεγνξία ζθαγίνπ 
ζχκθσλα κε ηελ 

θαηάζηαζε πάρπλζεο 
(2930/81/ΔΟΚ) 

Πεξηγξαθή 

«1» Πνιχ κηθξή 
Υσξίο ιίπνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο 

θνηιφηεηαο. 

«2» Μηθξή 
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 

κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη ζαθψο. 

«3» Μέζε 
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 

κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη αθφκε. 

«4» Μεγάιε (Παρχ) 

Οη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ κεξνχ πξνεμέρνπλ. 
ην εζσηεξηθφ ηεο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο  ν κπο 

κεηαμχ ησλ πιεπξψλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 
δηεζεκέλνο ιίπνπο 

«5» Πνιχ Μεγάιε 
(Πνιχ Παρχ) 

Ο κεξφο θαιχπηεηαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ιίπνο, 
θαηά ηξφπν ψζηε νη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ 

είλαη ειάρηζηα εκθαλείο. ην εζσηεξηθφ ηεο 
ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο κεηαμχ ησλ πιεπξψλ 

είλαη ιίπνπο. 

 
    (γ) χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, απνδεθηέο θαηεγνξίεο ζθαγίνπ βννεηδψλ απνηεινχλ απηέο κέρξη ηεο 
ειηθίαο ησλ 2 εηψλ (Μφζρνο), νη S, E, U ζε φηη αθνξά ηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ 
θαη νη 1, 2, 3 ζε φηη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ.  

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Β-4-5  

./. 

 
   (4) Δπηηξεπφκελα Σεκάρηα Κξέαηνο 
 
    (α) Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ κέξνπο 
ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο, δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:  
 
     1/ Μεξφο: Σν ηεκάρην απηφ δηακνξθψλεηαη, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ «θηιφην» θαη «νπίζζην θφηζη» θαη πεξηιακβάλεη ην ηξαλο, 
ην ζηξνγγπιφ, ηελ νπξά θαη ην λνπά.  
 
     2/ Κηιφην: Οξίδεηαη κεηαμχ ησλ ηεκαρίσλ «θφληξα» 
θαη «ιάπαο» (πξνζζίσο) θαη «κεξνχ» (νπηζζίσο).  
 
     3/ Κφληξα: Σν ηεκάρην απηφ απφ πιεπξάο νζηψλ 
πεξηιακβάλεη ηνπο δχν (2) ηειεπηαίνπο ζσξαθηθνχο ζπνλδχινπο, θαζψο θαη ηνπο 
έμη (6) νζθπτθνχο ζπνλδχινπο.  

 
     4/ Μπξηδφιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηφ 
δηαρσξίδεηαη απφ ην ηεκάρην «ζπαινκπξηδφιεο» (ςεπηνκπξηδφιεο), κε ηνκή θάζεηε 
ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη κεηαμχ 6εο θαη 7εο πιεπξάο.  
 
     5/ παινκπξηδφιεο: Πξνζζίσο ην ηεκάρην απηφ 
δηαρσξίδεηαη απφ ην ηεκάρην ηξάρεινο» θαη νπηζζίσο έρεη ηα φξηα ηνπ ηεκαρίνπ 
«κπξηδφιεο».  
 
     6/ πάια: Σν ηεκάρην απηφ δηακνξθψλεηαη, κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ ηεκαρίσλ «πνληίθη» θαη «πξφζζην θφηζη» απφ ην πξφζζην άθξν 
(αξζξ. 4 ηνπ Π.Γ. 186/1981). 
 
    (β) Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα, απφ ηελ Μνλάδα - 
Τπεξεζίεο, άιισλ ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο (π.ρ.  ηξάρεινο, ζηεζνπιεπξέο θιπ), 
πιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
    (γ) Καη’ εμαίξεζε, ζηελ ΛΑΦ ακνζξάθεο παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα πξνκεζείαο νπνηνπδήπνηε ηεκαρίνπ λσπνχ θξέαηνο ΜΟΥΟΤ, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ.  
 
  β. Υνηξηλφ Κξέαο 
 
   (1) θάγην ρνίξνπ: Χο ζθάγην ρνίξνπ ραξαθηεξίδεηαη ην ζψκα 
ηνπ ζθαγίνπ ρνίξνπ κεηά ηελ αθαίκαμε θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ, νιφθιεξν ή 
δηαηξεκέλν ζε εκηκφξηα, ρσξίο ηε γιψζζα, ηηο ηξίρεο, ηηο νπιέο, ηα γελλεηηθά 
φξγαλα, ην πεξηλεθξηθφ ιίπνο, ηνπο λεθξνχο θαη ην δηάθξαγκα (Καλνληζκφο 
3513/93/ΔΚ). 
 
   (2) Υαξαθηεξηζηηθά Κξέαηνο 
 
    (α) Σν θξέαο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ δψα βάξνπο φρη 
κεγαιχηεξνπ ησλ 90-110 θηιψλ (βάξνο δσληαλνχ δψνπ). Σν ζθάγην πξέπεη λα 
είλαη γδαξηνχ ηχπνπ.  
 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Β-4-6  

./. 

    (β) Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ιεπθφθαην έσο 
ξνδφρξνπλ θαη ζπλεθηηθφ. 
 
    (γ) Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη ιεπθφ ή θαηφιεπθν θαη λα 
έρεη γεληθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή επί ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθαγίνπ.  
 
    (δ) Σν καξκαξσηφ ηνπ θξέαηνο, δειαδή ην ιίπνο πνπ 
απαληά αλάκεζα ζηηο κπτθέο ίλεο, δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο.  
 
   (3) Πνηφηεηα Κξέαηνο  
 
    (α) Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ ρνίξσλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ΚΑΝ (ΔΚ) 1234/2007 θαη 1249/2008, ζχκθσλα κε 
ηελ εθαηνζηηαία πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε άπαρν θξέαο, φπσο παξαθάησ:  
 

Καηεγνξία %πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζε κπτθή κάδα (θαηά βάξνο) 

«Δ» Δμαίξεηε 55 θαη πεξηζζφηεξν 

«U» Πνιχ θαιή 50 θαη κέρξη θάησ απφ 55 

«R» Kαιή 45 θαη κέρξη θάησ απφ 50 

«Ο» Αξθεηά θαιή 40 θαη κέρξη θάησ απφ 45 

«P» Mέηξηα θάησ απφ 40 

 
    (β) χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, απνδεθηέο θαηεγνξίεο ζθαγίνπ ρνίξνπ απνηεινχλ νη E, U, R ζε φηη 
αθνξά ηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ. 
 
   (4) Δπηηξεπφκελα Σεκάρηα Κξέαηνο 
 
    (α) Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα, απφ ηελ Μνλάδα- 
Τπεξεζίεο, άιισλ ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο, πιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ 
Πξνζζήθε 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
    (β) Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο κπξηδφιεο ηνπ ιαηκνχ, ε 
πξνκήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ζπληζηάηαη, θαζφηη απνηεινχλ ηεκάρηα ζαθψο 
θαηψηεξεο πνηφηεηαο (αλαινγία κπτθήο κάδαο πξνο ιηπψδε – ζπλδεηηθφ ηζηφ) θαη 
κηθξφηεξνπ βάξνπο (εκθάληζε κεξίδαο) απφ ηηο ινηπέο κπξηδφιεο, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ θαξέ.  
 
    (γ) Καη’ εμαίξεζε, ζηελ ΛΑΦ ακνζξάθεο παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα πξνκεζείαο νπνηνπδήπνηε ηεκαρίνπ λσπνχ θξέαηνο ΥΟΗΡΟΤ, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ.  
 
  γ. Κηκάο Μφζρνπ ή ρνίξνπ 
 
   (1) Ζ παξαζθεπή λσηνχ (θηκά) απφ ηεκάρην λσπνχ θξέαηνο 
κφζρνπ ή ρνίξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
πξνκεζεπηψλ, κε κέζα θαη πξνζσπηθφ ηνπο, εθηφο αλ θάπνηα παξαιήπηξηα 
Μνλάδα (289 ΣΠ) -Τπεξεζία ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ πξνκεζεπηή φηη επηζπκεί 
λα γίλεη ζηελ έδξα ηεο, κε δηθά ηεο κέζα θαη πξνζσπηθφ.  
 
   (2) Ο θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη, αθνχ ιεθζνχλ φια ηα 
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απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο, πξνο απνθπγή επηκνιχλζεσλ ηνπ πξντφληνο. 
Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ:  
 
    (α) Ο θηκάο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηεκάρην ηεο 
θαηεγνξίαο θξεάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
 
    (β) Ο θηκάο δελ επηβαξχλεηαη κε θακία πξφζζεηε δαπάλε 
θαη πσιείηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο ηεο θαηεγνξίαο (θνκκαηηνχ) θξέαηνο, απφ ηελ 
νπνία πξνέξρεηαη. 
 
    (γ) Ζ παξαζθεπή θηκά κφζρνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ρσξηζηά απφ απηήλ ηνπ θηκά απφ ρνηξηλφ θξέαο, ην νπνίν έρεη ζαθψο ρακειφηεξε 
ηηκή, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάκημή ηνπο.  
 
    (δ) Ο θηκάο πξέπεη λα πξνέξρεηαη πάληα απφ λσπφ θξέαο, 
φπσο θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο θξεάησλ.  
 
   (3) Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, ν θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη παξνπζία 
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ζηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
πξνκεζεπηψλ, θαηφπηλ εηδνπνίεζήο ηνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε. 
 
  δ. νπβιάθη απφ Υνηξηλφ Κξέαο 
 
   (1) Πεξηγξαθή: Παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο, ην 
νπνίν κε κνξθή ηεκαρηδίσλ, ή θχβσλ πιεπξάο 2cm πεξίπνπ, θέξεηαη ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλν μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη). 
 
   (2) Βάξνο: θαη' ειάρηζην 75 γξακκάξηα αλά ηεκάρην.  
 
   (3) Δθαηνζηηαία ζχλζεζε  
 
    (α) Μπτθφο ηζηφο ρνηξηλνχ θξέαηνο: θαη' ειάρηζην 80%.  
 
    (β) Ληπψδεο ηζηφο (νξαηφο ππφ κνξθή θχβσλ): έσο 20%.  
 
   (4) Δηδηθνί Όξνη – Απαγνξεχζεηο 
 
    (α) Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πξψηεο 
χιεο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ ΚΣΠ.  
 
    (β) Παξαζθεπάδνληαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο θαη θέξνληαη 
ζηελ θαηαλάισζε ζε μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη) πνπ έρεη ππνζηεί εηδηθή 
θαηεξγαζία (πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα). 
 
    (γ) Σα πξντφληα δηαθηλνχληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα 
απηνδχλακνπ ςχμεο αλεμαξηήησο επνρήο έηνπο, ζε ζεξκνθξαζία φρη αλψηεξε ησλ 
+3ν C. πληεξνχληαη ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνχ ζηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία.  
 
    (δ) πζθεπαζία ηνπ πξντφληνο νκαδηθή ζε εηδηθνχο 
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πεξηέθηεο (ιεθαλίδηα) πνπ θέξνπλ επέλδπζε απφ πνιπαηζπιέλην –πνιπακίδην ή 
πνιχ-πξνππιέλην. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην πξντφλ απφ 
κνιχλζεηο - ξππάλζεηο εμσγελνχο πξνέιεπζεο θαη απφ αθπδάησζε.  
 
    (ε) Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα ην 
είδνο θξέαηνο, ε επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ν θσδηθφο Δ.Δ. ή ν 
αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ζθαγηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ – θνπήο ηνπ θξέαηνο θαζψο θαη φηη επηπιένλ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1169/2011.  
 
    (ζη) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξνηεγαληζκέλσλ 
πξντφλησλ.  
 
    (δ) Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο.  
 
    (ε) Σα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη:  
 
     1/ ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Σ.Β’ 95/03-05-2007) θαη ηνλ 
ΚΑΝ (ΔΚ) 853/2004.  
 
     2/ ηηο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ, 
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/Γ. Π. νηθ. 96967 (ΦΔΚ 
Σ.Β’ 2718/08-10-2012).  
 
     3/ ην Κ422-10, ζε φηη αθνξά ην θχιιν 
επηζεσξήζεσο βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ  
 
    (ζ) Ζ ζηξαηησηηθή Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ 
επεμεξγαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ παξαζθεπήο, κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ησλ 
ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ.  
 
    (η) Όιεο νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΠ, άξζξα 21, 22, θαη 24. ε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, πηζηνπνηεηηθφ 
ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θαηάιιεια  
γηα ηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ.  
 
   (5) Δξγαζηεξηαθέο ηαζεξέο 
 
    (α) Μηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο λσπνχ πξντφληνο: 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 2073/2005 θαη (ΔΚ) 1441/2007.  
 
    (β) Υεκηθέο –Ηζηνινγηθέο: φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 
  ε. θάγηα Πνπιεξηθψλ [ζχκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΚ) 543/2008]  
 
   (1) Χο λσπά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζθάγηα πνπιεξηθψλ, ηα νπνία 
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δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηε ζπληήξεζή ηνπο, πιελ 
ηεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ςχμεο (0 - 4˚C).  
 
   (2) Σα λσπά ζθάγηα πνπιεξηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ε Τπεξεζία 
δηαθξίλνληαη φπσο παξαθάησ:  
 
    (α) Σχπνπ 70%: Δίλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, άθξα 
απφ ηνλ ηαξζφ θαη θάησ, ηξαρεία, νηζνθάγν, έληεξα, γελλεηηθά φξγαλα, αδέλεο 
πξσθηνχ, ρνιεδφρν θχζηε θαη πλεχκνλεο. Φέξνπλ εληφο ηεο θνηιηαθήο θνηιφηεηαο, 
πεξηηπιηγκέλα, ηελ θαξδηά, ην ήπαξ, ηνλ ηξάρειν θαη ην κπψδε ζηφκαρν.  
 
    (β) Σχπνπ 65%: Όπσο παξαπάλσ, αιιά θέξνπλ ζηελ 
θνηιηαθή θνηιφηεηα κφλν ηνλ απνθνπέληα ηξάρειν.  
 
   (3) Σα ζθάγηα πνπιεξηθψλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πηελά 
απφιπηα πγηή θξενπαξαγσγψλ θπιψλ θαη ησλ δχν θχισλ, θαιά αλεπηπγκέλα, 
ειηθίαο κέρξη 3 κελψλ (broilers).  
 
   (4) Σα πηελά πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή πξέπεη:  
 
    (α) Να κελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε παξεληεξηθή 
νξκνλνζεξαπεία θαη λα κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγφλα,  
ή άιιεο νξκφλεο κε παξφκνηα δξάζε, ή γεληθά κε νπζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 
βιαπηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ.  
 
    (β) Να κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ 
απαγνξεπκέλεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο (π.ρ. αληηβηνηηθά), ή άιιεο νπζίεο. Δθφζνλ 
έρνπλ ρνξεγεζεί επηηξεπφκελεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα έρνπλ 
ηεξεζεί νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ρξφλνη αλακνλήο πξηλ ηε ζθαγή, φπσο 
απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηεο θάζε νπζίαο.  
 
    (γ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία, ή 
επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο, ή ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο, ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ 
νπζηψλ πνπ δίδνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί  
επεμεξγαζία κε θπζηθέο ή ηερλεηέο ρξσζηηθέο.  
 
    (δ) Να κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε αληηβηνηηθά, ή κε 
ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο.  
 
   (5) Σα ζθάγηα πνπιεξηθψλ λα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλν 
ζθαγείν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 6 θαη 8 ηεο Οδεγίαο 2004/41 θαη ην νπνίν έρεη αξηζκφ έγθξηζεο ζηνλ 
θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Κηεληαηξηθήο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Ζ δε ζθαγή θαη επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ  
άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο.  
 
   (6) Σα ζθάγηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά:  
 
    (α) Ζ ζάξθα λα είλαη ηξπθεξή, ην δέξκα απαιφ, ιείν θαη 
εχθνια πηπζζφκελν, ην ζηέξλν ρνλδξψδεο εχθακπην ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε. Σν 
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ιίπνο λα κελ είλαη άθζνλν, λα εκθαλίδεη ρξψκα ιεπθφ ή ειαθξά ππνθίηξηλν, ρσξίο 
θαηλφκελα ηάγγηζεο.  
 
    (β) Να κελ παξνπζηάδνπλ αλψκαιν ρξψκα ή νζκή θαη 
απνθιίζεηο απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο ηνπο 
ραξαθηήξεο.  
 
    (γ) Ο ρξφλνο ζπληήξεζήο ηνπο απφ ηε ζθαγή κέρξη 
ηελ παξάδνζε ηνπο ζηε ζηξαηησηηθή Τπεξεζία λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο 
(3) εκέξεο.  
 
    (δ) Να ζπληεξνχληαη κέζα ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο 
ζεξκνθξαζίαο 0 - 4νC, ν δε ζπλνιηθφο ρξφλνο ζπληήξεζεο ηνπο, απφ ηε ζθαγή 
κέρξη ηελ θαηαλάισζε, λα κελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εκέξεο.  
 
   (7) ε θάζε ζθάγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ 
πιαθίδην επθξηλψο ηα παξαθάησ:  
 
    (α) H πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (Καηεγνξία Α). 
 
    (β) Ζ ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο γηα θαηαλάισζε. 
 
    (γ) Ο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ζθαγείνπ. 
 
    (δ) Ζ εκεξνκελία ζθαγήο. 
 
    (ε) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.  
 
   (8) Όια ηα ζθάγηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 
θαηαιιειφηεηαο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ.  
 
   (9) Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ (ΚΣΠ).  
 
   (10) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά λσπφηεηαο ησλ ζθαγίσλ 
πνπιεξηθψλ είλαη ηα παξαθάησ:  
 
    (α) Σξαχκα ζθαγήο: Να θέξεη λσπέο αηκνξξαγηθέο 
δηεζήζεηο. Σν αίκα λα είλαη άνζκν, φρη πεγκέλν θαη εξπζξνχ ρξψκαηνο.  
 
    (β) Μπτθέο κάδεο: ην ζηήζνο λα είλαη ιεπθέο. Να κελ 
ππάξρνπλ αηκαηψκαηα.  
 
    (γ) Γέξκα: ηηιπλφ, ρσξίο νζκή  

 
    (δ) Οζκή θνηιηαθήο θνηιφηεηαο: Να κελ είλαη δπζάξεζηε.  
 
    (ε) Άθξα: Να είλαη πγξά θαη λα θάκπηνληαη εχθνια.  
 
 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



Β-4-11  

./. 

 
 
   (11) Σα ζθάγηα λσπψλ θνηφπνπισλ λα είλαη ειηθίαο έσο ηξηψλ 
(3) κελψλ θαη λα έρνπλ βάξνο απφ 1.200  έσο 1.500 γξακκάξηα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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          4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
          16 Ηνπι 18 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ 
Φ.600/185/23052/1083 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/ 2018 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΙ ΝΧΠΧΝ – ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 

ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 

 
Γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ θαη Νσπψλ – Καηεςπγκέλσλ 
Πνπιεξηθψλ γηα ηελ Κάιπςε ησλ Αλαγθψλ ηεο Μνλάδαο – Αλεμάξηεησλ 
Τπνκνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔ/ΣΓ/41 Π. 
 
 
 
 
 
 
 

ακνζξάθε,  Απγνπζηνο 2018 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ 2/2018 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΙ ΝΧΠΧΝ – ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 
ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ  

ΜΟΝΑΓΧΝ- ΑΝΔΞ. ΤΠΟΜΟΝΑΓΧΝ –ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗ ΠΔ/ΣΓ/41 Π 

 
 ηε ακνζξάθε, ζήκεξα ηελ .... ηνπ κελφο .................... ηνπ έηνπο 2018 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο ................... θαη ψξα ........... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
 
  α. …………………………………………..………….., εθπξφζσπνο ηεο 
ΣΓ/41 Π. 
 
  β. …………………………………………………..……, εθπξφζσπνο 
ηεο εηαηξείαο  «…………………………………………….» 
 

π ξ ν β ή θ α κ ε 
 
ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο λσπψλ θξεάησλ - 
πνπιεξηθψλ, κε ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηελ πξνζζήθε 1 ηεο παξνχζαο, ζε 
εθηέιεζε ησλ παξαθάησ: 
 
  α. Φ.600/………………………………….... 2018/ΣΓ/41 Π/4ν ΔΓ/3 
(δηαθήξπμε ππ’ αξηζκ 2/2018), ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε 
ΑΓΑ:………...................θαη ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ………………..................…, θαη 
 
  β. Φ.600/.……………………………………. 2018/ΣΓ/41 Π/4ν ΔΓ/3 
(δγή θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ), ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε 
ΑΓΑ:…………. 
 
νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ζηεξίδεηαη: 
 
  α. ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  β. ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο απηνχ. 
 
  γ. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ λσπψλ θξεάησλ – πνπιεξηθψλ 
(Πξνζζήθε 4 ησλ Δηδηθψλ Οξσλ). 
 
  δ. ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή 
θαζψο θαη ζε ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηξφθηκα. 
 
  ε. ηα παξαθάησ επί κέξνπο άξζξα. 
 

Όξνο 1νο  
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 
 1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 1 έηνπο κε ηζρχ απφ    Αχγνπζην 2018 
κέρξη     Απγνπζην 2019, θαη παξέρεηαη ζηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα 1 ηξίκελν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο, 
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µνλνµεξψο µε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ΣΓ/41 Π θαη επηπιένλ ελφο ηξηκήλνπ 
θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 
 
 2. Ζ ΣΓ/41 Π δηαηεξεί ην δηθαίσµα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, κεηά 
απφ 10ήµεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ 
απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (ηηκή, πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ 
ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην Γεµφζην, 
Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία 
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε µε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  ζη. Δάλ απνδεηρζεί φηη, ε ζπλαιιαγή µε ηνλ πξνκεζεπηή ζίγεη ηα 
ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Γεµνζίνπ γεληθφηεξα. 
 
  δ. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ (Π) Λήκλνπ. 
 

Όξνο 2νο 
Παξαγγειίεο – Πνζφηεηεο - Παξάδνζε 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξαδίδεη ηα πξντφληα ζην ζηξαηφπεδν ηεο ΣΓ/41 
Π αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 
 
  α. Ζ Μνλάδα (289 ΣΠ) ζα δίλεη ηελ παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή, ην 
αξγφηεξν 2 εκέξεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο. 
 
  β. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο 
(289 ΣΠ) ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη ηαθηηθφηεξα, αλάινγα µε ηηο 
αλάγθεο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ), εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγίαο, ζε ρσξηζηή 
ζπζθεπαζία θαηά Μνλάδα, ηηο εκέξεο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, πάληνηε 
εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) (07:00 κέρξη 14:30). Ο 
πξνκεζεπηήο ζα εθηειεί ηελ παξαγγειία ηελ εκέξα παξάδνζεο, ε νπνία ζα είλαη ε 
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο θαηαλάισζεο ησλ λσπψλ θξεάησλ, φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα ζπζζηηίνπ ηεο ΣΓ/41 Π. Δθφζνλ ηα είδε πξφθεηηαη 
λα θαηαλαισζνχλ άββαην, Κπξηαθή ή Γεπηέξα ε εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο ζα 
γίλεηαη ηελ Πέκπηε ή Παξαζθεπή ππνρξεσηηθά θαη πάληνηε θαηφπηλ ηειεθσληθήο 
ζπλελλφεζεο. ε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ λα ελεκεξψλεηαη 
αξρηθά ηειεθσληθά θαη ζηε ζπλέρεηα εγγξάθσο ην 4ν ΔΓ θαη ζα επηβάιινληαη νη 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Σα είδε παξαδίδνληαη ζηε κνλάδα κε δειηίν απνζηνιήο 
(εηο ηξηπινχλ). Σξηπιφηππν επί πηζηψζεη απαγνξεχεηαη.  
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 2. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε ηεο αιπζίδαο ςχμεο ησλ 
πξντφλησλ ζηηο αλαγθαίεο ζεξκνθξαζίεο (απιήο ςχμεο/ ειαθξηάο, κέηξηαο 
θαη βαζηάο θαηάςπμεο) απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή έσο ηηο έδξεο 
ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
απαξαίηεηεο αιπζίδαο ςχμεο ησλ πξνηφλησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ (κε ζχζηεκα απηνδπλάκνπ ςχμεσο, θαηάιιειε 
αδεηνδφηεζε απφ ηηο ηνπηθέο δεκφζηεο θηεληαηξηθέο αξρέο), νπνίν ζα είλαη 
εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ.  
 
 3. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο αθνχ επηζεσξεζνχλ απφ ηα πγεηνλνκηθά 
φξγαλα ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα απφ ηηο 
έδξεο ησλ επηρεηξήζεσλ έσο ηνπο ρψξνπο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ), φπνπ θαη 
ζα απνδίδνπλ ζην πξνζσπηθφ αλαιπηηθφ θαηαγξαθηθφ δειηίν ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 
πξνκεζεπηήο επηζπκεί ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ κεηαθνξάο, ζα 
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ αζθάιεηα θαη επάξθεηα ηεο, ε 
νπνία ζα αμηνινγεζεί απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί. 
 
 4. Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα (επηηξνπή) ηεο 
Μνλάδαο (289 ΣΠ), παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξφζσπνπ. Σν θξέαο 
πξηλ ηεκαρηζηεί, ζα επηζεσξείηαη απφ Αμθν (ΤΚ) ηεο Τπεξεζίαο ζηελ έδξα 
(εξγαζηήξην) ηνπ πξνκεζεπηή θαη φζν θξίλεηαη αθαηάιιειν, ζα αληηθαζίζηαηαη 
επηηφπνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Μεηά ηνλ έιεγρν 
θαηαιιειφηεηαο θαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ νρήκαηνο γηα δηαλνκή ζηα 
ζηξαηφπεδα, ν Κηελίαηξνο ζα ππνγξάθεη θαη ζα ηνπνζεηεί ζθξαγίδα επί ησλ 
ζπζθεπαζηψλ.  
 
 5. ε θάζε παξάδνζε λσπνχ θξέαηνο, ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν 
Γειηίν Απνζηνιήο, ζην φλνκα ηνπ Π Αιεμαλδξνππφιεσο αλαγξάθνληαο εληφο 
παξελζέζεσο ηε Μνλάδα παξαιαβήο (289 ΣΠ), ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ (1 
ζηέιερνο, θαη 1 αληίηππν πνπ ζα δίδεηαη ζηε Μνλάδα), ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη 
κε ιεπηνκέξεηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην ηνπ θξέαηνο πνπ παξέιαβε ε Μνλάδα. Σα 
εθδηδφκελα δειηία ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαιαβήο ηεο Μνλάδαο 
(ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν). 
 
 6. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή 
φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα πνζφηεηα 
θξέαηνο, ηφηε ε πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε 
δηαθνξά ηηκήο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 

Όξνο 3νο 
Παξαιαβή Κξέαηνο - Έιεγρνο Δγθαηαζηάζεσλ θαη Πξντφλησλ 

 
 1. Ο ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα απνκνλψλεηαη θαιά απφ ηνλ 
εμσηεξηθφ ρψξν (λα θιείλνπλ θαιά νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα, λα κελ ππάξρνπλ 
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ζπαζκέλα ηδάκηα θιπ). Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεγέο κφιπλζεο ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αθάιππηα ζθνππίδηα, ιηκλάδνληα λεξά, 
θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλεο, αλνηρηέο απνρεηεχζεηο θιπ). Ζ εθαξκνγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, 
ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο είλαη 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ.  
 
 2. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, πιηθά, ζθεχε, έπηπια, θνξηακνί 
θιπ, πξέπεη λα είλαη ηα πξνβιεπφκελα, θαζαξά, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 
ζπληεξνχληαη - θαζαξίδνληαη - απνιπκαίλνληαη φπσο πξνβιέπεηαη. Σα 
κεραλήκαηα πξέπεη λα έρνπλ φξγαλα ειέγρνπ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
 3. ην εξγαζηήξην πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ην πιχζηκν 
θαη ην ζηέγλσκα ησλ ζθεπψλ. 
 
 4. Σν δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ άξηζηα.  
 
 5. Να ππάξρεη επαξθήο αεξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηα δε παξάζπξα, 
ζηηο πφξηεο θαη ζηνπο θνξηακνχο λα ππάξρεη δηθηπσηφ (ζήηα), ζε θαιή θαηάζηαζε, 
πνπ λα πξνθπιάζζεη ηα πξντφληα απφ ηα έληνκα. 
 
 6. Να κελ ππάξρνπλ ζην εξγαζηήξην απνζεθεπκέλεο επηθίλδπλεο ή 
δχζνζκεο νπζίεο. 
 
 7. Να ππάξρνπλ απζηεξά κέηξα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 
 
 8. Να γίλεηαη ζπρλφο θαζαξηζκφο - απνιχκαλζε δαπέδσλ, ηνίρσλ θιπ. 
 
 9 Οη εξγαδφκελνη ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα θέξνπλ ιεπθέο κπινχδεο, 
θάιπκκα θεθαιήο θαη λα είλαη πάληα θαζαξνί θαη απφιπηα πγηείο, λα έρνπλ 
βηβιηάξηα πγείαο ζεσξεκέλα θαη λα ππνβάιινληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο. 
 
 10. Γεληθά ηα εξγαζηήξηα - βηνηερλίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη 
επθαηάζηαηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 
 
 11. Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ θηελίαηξν ή 
απφ άιια αξκφδηα φξγαλα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γηνίθεζε. Ο έιεγρνο 
ζα γίλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν. 
 
 12. Ζ ΣΓ/41 Π κε ηα φξγαλά ηεο, κπνξεί λα ειέγρεη θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 
ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε δπγαξηά ζηελ νπνία δπγίδεηαη ην 
θξέαο, πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξεηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. 
 
 13. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο, γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ θξέαηνο ή 
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κε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Σν θξέαο ζα ειέγρεηαη κε βάζε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Σπρφλ 
δεηγκαηνιεςία, ζα γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ [Τ.Α Φ.800/87/131377/.1896 
(ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07). ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο κέζα ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα (έλα κήλα απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπ) δελ πξνζέιζεη λα 
ηαθηνπνηήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηηο νηθείεο δηαρεηξίζεηο ρξεκαηηθνχ ζα θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κε ηαπηφρξνλε επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ 8ν φξν, παξ. 1 (δ), (ε) ηεο παξνχζαο. 
 
 14. Γηθαίσµα ειέγρνπ, έρνπλ νη ππεχζπλνη ζηξαηησηηθνί θηελίαηξνη πνπ 
νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ ΣΓ/41 Π θαη ε αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) . 
 
 15. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζηα είδε 
πνπ πξνζθνκίδνληαη θάζε θνξά θαη θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
  β. Έθηαθηα θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, θαηά ηελ 
θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζην ρψξν παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ζηνπο 
ρψξνπο απνζήθεπζεο - δηαθίλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ. Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
 
  δ. Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν 
δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ 
φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. ην έληππν απηφ (θαη µφλν απηφ) δειψλεηαη 
ελππνγξάθσο απφ ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν, ε επηζπκία ή φρη ηεο επηρείξεζεο γηα 
θαη’ έθεζε εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ηθαλφο αξηζκφο αληηδεηγκάησλ. 
 
  ε. Η ΣΓ/41 Π δχλαηαη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη ελ 
απνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε 
είλαη φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα µέινο ηεο νπνίαο είλαη 
ν θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδαο - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ. 
 
 16. Δίδε ειέγρσλ: 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο 
 
   Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην δηθαίσµα 
ηεο απφξξηςεο θαη µε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, πξντφλ 
ππφ ζχλζιηςε ή ζήςε, αλψκαιεο νζκέο ή γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ ή 
ζηνηρείσλ ηνπ πξνκεζεπηή, εθηξνπέο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο θιπ. 
 
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο 
 
   Γηελεξγείηαη µε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο 
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ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία, 
καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο 
ζηα αξκφδηα ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα. 
 
 17. Δίδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
 
  α. Μηθξνβηνινγηθέο 
 
   ηνρεχνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο εηθφλαο ηνπ 
πξντφληνο, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε πνπ 
πξνβιέπεηαη. 
 
  β. Υεµηθέο 
 
   Απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
πξντφληνο (ζηαζκηθή αλάιπζε, αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, δηαπίζησζε 
ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξίσλ ησλ πξντφλησλ). 
 
 18. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα:  
 
  α. Γηα κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο: πέληε (5) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην.  
 
  β. Γηα ρεκηθέο εμεηάζεηο: πέληε (5) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
 
 19. Σν θφζηνο ησλ ιακβαλφκελσλ δεηγκάησλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 20. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ή µε ησλ πξντφλησλ. 
Τπεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε ΣΓ/41 Π/4ν 
ΔΓ. 
 
 21. Ωο κηθξνβηνινγηθά, ρεκηθά, θξηηήξηα ιακβάλνληαη απηά πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί θάζε θνξά απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΣΠ. 
 
 22. Σν πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή 
πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. 
 
 23. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο: 
 
  α. Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο 
αλ επηζπκεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγκαηνο λα γίλεη παξνπζία 
λφκηκνπ επηζηεκνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη 
ζπγρξφλσο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπκεί λα γίλεη ε έθεζε 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ ή φηη δελ επηζπκεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θακία δήισζε, ηφηε ν 
θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγκα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο άζθεζεο έθεζεο. 
 

ΑΔΑ: ΩΥ7Α6-ΣΓΓ



 
Γ-1-7 

./. 

  β. ε πεξίπησζε πνπ δείγκα ραξαθηεξηζηεί µε αζθαιέο θαη 
επηθίλδπλν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ηφηε ε ΣΓ/41 Π, εθηφο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε θπξψζεηο, ζα απνζηέιιεη θαη ζρεηηθφ έγγξαθν 
πξνο ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα ελεκέξσζε. 
 
 24. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα θξέαηνο θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν βξεζεί 
αθαηάιιειε, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 25.  Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εηδψλ γηα ηα νπνία ν πξνκεζεπηήο δελ 
αλαδείρζεθε κεηνδφηεο ή ε πξνζθφκηζε παξεκθεξψλ εηδψλ. 
 

Όξνο 4νο 
πζθεπαζία 

 
 1. Η ζπζθεπαζία ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ παξάδνζε, πξέπεη λα είλαη 
απαξαίηεηα vacuum (πιαζηηθφ πιηθφ, θαηάιιειν γηα επαθή κε ηα ηξφθηκα), 
πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ βιαπηηθψλ 
παξαγφλησλ (ζθφλε, έληνκα θιπ). Πάλσ ζηε ζπζθεπαζία vacuum πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη κε ηξφπν αλεμίηειν, επδηάθξηην θαη απαξαράξαθην, νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία πιεξνθνξίεο φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Σελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. 
 
  β. Σελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
 
  γ. Σνλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
  δ. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 
 
  ε. Σν δσηθφ είδνο θαη ηεκάρην θξέαηνο 
 
  ζη. Σελ εκεξνκελία ζθαγήο- επεμεξγαζίαο θαη ιήμεο ηνπ πξνηφληνο. 
 
  δ. Σηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο. 
 
  ε. Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πξνηφληνο. 
 
  ζ. Σε ρψξα πξνέιεπζεο – εθηξνθήο – ζθαγήο ηνπ δψνπ 
 
  η. Σνλ θσδηθφ αξηζκφο παξηίδαο (LOT number). 
 
 2. Σα πιηθά πξψηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 10/2011 θαη (ΔΚ) 1935/2004.  
 
 3. Σα θελά ζπζθεπαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (δνρεία - θηβψηηα θιπ) ζα 
ρξεψλνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηελ Παξαιακβάλνπζα Μνλάδα (289 ΣΠ) θαη 
ζα ηνπο επηζηξέθνληαη κε ηελ επφκελε δνζνιεςία. ε πεξίπησζε απψιεηαο θελψλ 
ζπζθεπαζίαο ή θζνξάο ηνπο πέξαλ ηνπ θπζηνινγηθνχ, απφ ππαηηηφηεηα ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, κε κέξηκλά ηεο απηά ζα αληηθαζίζηαληαη, ή ζα 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν απηψλ.  
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Όξνο 5νο 

Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 
 1. Σα θξέαηα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο θαη λα ζηέιλεη δείγκαηα θξεάησλ γηα εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ζηα αξκφδηα ρεκεία. Σα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 2. Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ζα γίλεηαη απφ ηνπο: 
 
  α. ηξαηησηηθφ Κηελίαηξν. 
 
  β. Αμησκαηηθφ Χλίσλ. 
 
  γ. Αμησκαηηθφ πζζηηίνπ. 
 
  δ. Δπηηξνπή πζζηηίνπ. 
 
 3. Γεληθά 
 
  Σν θξέαο ζα πξέπεη: 
 
  α. Να είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε εγρψξηαο παξαγσγήο 
ή απφ ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα πιεξνί ηα γεληθά θαη εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνζζήθε «4» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» 
ηεο Γηαθήξπμεο ππ αξηζκφλ 2/2018 ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  β. Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλν, απαιιαγκέλν απφ ξχπαλζε, νιηθή ή 
κεξηθή απφςπμε, αθπδάησζε, ζήςε, επξσηίαζε, ηάγγηζε, κε θπζηνινγηθέο νζκέο 
θαη γεληθψο λα κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ 
φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. 
 
  γ. Να έρεη ππνζηεί ηνλ πξνβιεπφκελν πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη λα 
θέξεη ζθξαγίδεο θαηαιιειφηεηαο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα θίλεζήο ηνπ (εηζαγφκελν 
ή φρη). 
 
  δ. Να κελ έρνπλ παξέιζεη πεξηζζφηεξεο απφ επηά (7) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ζθαγήο (εθηφο ησλ πνπιεξηθψλ γηα ηα νπνία δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηηο 3 εκέξεο). 
 
  ε. Να είλαη ηεκαρηζκέλν ζε νκνηφκνξθεο θαη θαλνληθνχ κεγέζνπο 
κεξίδεο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ) ησλ ειεγθηηθψλ 
νξγάλσλ ηεο ΣΓ/41 Π. 
 
  ζη. Ζ αλαινγία ηνπ ιίπνπο θαη ησλ νζηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 
πξνβιεπφκελν πνζνζηφ. 
 
  δ. Γεληθά ε ζθαγή, ε κεηαθνξά, ν ηεκαρηζκφο, ε ζπληήξεζε θαη ε 
ζπζθεπαζία ησλ θξεάησλ, πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
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λνκνζεζία. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν ε ΣΓ/41 Π, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή ε δηαδηθαζία λα γίλεηαη παξνπζία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο.  
 
 4. Δηδηθφηεξεο Απαηηήζεηο (κε Βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 
Πξνζζήθεο «4» ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ). 
 
  α. Μνζράξη. 
 
   (1) Απφ άπνςε ειηθίαο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α. 
 
   (2) Απφ άπνςε ηεκαρηζκνχ λα αλήθεη ζηελ Α’ θ΄ Β’ θαηεγνξία, κε 
πνζνζηά 75% θαη 25% αληίζηνηρα. (Ζ Γ’ θαηεγνξία επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ 
παξαζθεπή θηκά). 
 
   (3) Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε δηάπιαζε ηνπ 
ζθαγίνπ, λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο S, Δ, U. 
 
   (4) Απφ πιεπξάο αλάπηπμεο ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, λα αλήθεη ζηηο 
θαηεγνξίεο 1, 2, 3.  
 
   (5) Ο θηκάο ζα παξαζθεπάδεηαη απφ ηζφπνζεο πνζφηεηεο Β’ θαη 
Γ’ θαηεγνξίαο. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν ε ΣΓ/41 Π, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή λα παξαζθεπάδεη ηνλ θηκά παξνπζία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
(ηξαηησηηθφ Κηελίαηξν). 
 
   (6) Να ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ησλ ΔΚ 178/2002 θαη 853/2004 
ζε φηη αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα. 
 
  β. Υνηξηλφ. 
 
   (1) Απφ άπνςε ηεκαρηζκνχ λα αλήθεη ζηελ Α’ ή Β’ θαηεγνξία.  
 
   (2) Απφ πιεπξάο πνηφηεηαο λα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Δ ή U, 
ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε EUROP. 
 
   (3) Σν εκηκφξην λα κε μεπεξλά ηα 50 θηιά. 
 
   (4) Σα ζνπβιάθηα λα είλαη πεξίπνπ 75 γξακκάξηα (14 ηεκάρηα 
πεξίπνπ αλά θηιφ) 
 
  γ. Πνπιεξηθά (Κνηφπνπια). 
 
   (1) Να έρνπλ δέξκα ιείν θαη απαιφ, εχθνια απνζπψκελν θαη 
ειαζηηθφ, θξέαο ηξπθεξφ θαη ην ζηέξλν λα είλαη εχθακπην θαη ειαζηηθφ θαζ’ φιε 
ηελ έθηαζή ηνπ. 
 
   (2) Να είλαη Α΄ πνηφηεηαο. 
 
   (3) Nα έρνπλ βάξνο απφ 1,2 έσο 1,5 θηιά. 
 

Όξνο 6νο 
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Πιεξσκή - Γηθαηνινγεηηθά 
 
 1. ε θάζε παξάδνζε, ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 
πξντφληνο θαη ε επσλπκία (είδνο) ηνπ πξντφληνο. 
 
 2. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην Π Αιεμαλδξνππφιεσο, ζα γίλεηαη 
ην αξγφηεξν κέζα ζε 60 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, φπνπ ζα 
πξνζέξρεηαη χζηεξα απφ ηειεθσληθή εηδνπνίεζή ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα ζηειέρε 
ησλ δειηίσλ απνζηνιήο γηα αληηπαξαβνιή θαη έιεγρν κε ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ 
ζα παξαδίδεη ε Μνλάδα. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε επηηαγή ή 
κέζσ Σξάπεδαο θαη ζα παξαθξαηείηαη πνζνζηφ 4% γηα ηνλ αλαινγνχληα θφξν 
εηζνδήκαηνο (Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δειαδή κείνλ ΦΠΑ).  
 
 3. Παξαζηαηηθά πιεξσκήο, ζα απνηεινχλ ηα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα ηνπ 
πξνκεζεπηή πξνο ην Π Αιεμαλδξνππφιεσο, κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκφδηνπ Γεκνζίνπ 
Σακείνπ, δειαδή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ απηνχ φηη δελ εθθξεκεί θακία νθεηιή ζε 
βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ζα πιεξσζεί 
ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500 €), ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
δηαθφπηεηαη ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αξκνδίνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ζα πιεξσζεί 
ππεξβαίλεη ηα ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) €, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δηαθφπηεηαη ε 
ηζρχο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Σα θελά είδε ζπζθεπαζίαο, δε ζα ρξεψλνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 5. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ζα απνηεινχλ ην εθδηδφκελν ηηκνιφγην ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζπγθεληξσηηθά νη παξαδνζείζεο πνζφηεηεο 
ζηελ Μνλάδα(ζχκθσλα κε ηα εθδηδφκελα δειηία απνζηνιήο) θαη ηα αληίζηνηρα 
δειηία απνζηνιήο. 
 
 6. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη ζην Π 
Αιεμαλδξνππφιεσο, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, νη νπνίεο ζα 
αλαλεψλνληαη 10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπο. 
 
 7. Αθφκε, ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε 4% ππέξ θφξνπ εηζνδήκαηνο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94. 
 
 8. Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 
(ΦΔΚ138/Α/ 5.6.2003) “Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2003/35/ηεο 29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο”. 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-
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6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη 
έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ 
ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο 
αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) 
πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 
 

Όξνο 7νο 
Κξαηήζεηο –Έμνδα 

 
 Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα παξαθάησ έμνδα: 
 
 1. Μεηαθνξηθά - δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ 
θξέαηνο ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο (289 ΣΠ). 
 
 2. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ Τπεξεζία 
θαζο θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 
 

Όξνο 8νο 
Κπξψζεηο - Πνηληθέο Ρήηξεο - Κήξπμε ηνπ Πξνκεζεπηή Έθπησηνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε Τπεξεζία επηβάιιεη θαηά ηε θξίζε ηεο, 
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Έγγξαθε επίπιεμε. 
 
  β. Πξφζηηκν κέρξη 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 40εκέξνπ απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη 
απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  γ. Πξφζηηκν κέρξη 50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 40εκέξνπ απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη 
απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  δ. Έθπησζε απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 
γεληθά απφ θάζε άιιν δηθαίσκα. 
 
  ε. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ππέξ ηνπ ΜΣ. 
 
 2. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη µε ηελ παξαθάησ 
ζεηξά: 
 
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηνπ Π Αιεμαλδξνππφιεσο. 
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία 
εκπνξεπκάησλ - παξαθξάηεζε ηνπ αληίηηκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
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φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα δεκηά πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξπρζεί έθπησηνο ελψ ηνπ έρεη 
επηβιεζεί θαη ην 2ν πξφζηηκν, κε δηαηαγή ηεο ΣΓ/41 Π, ε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Μ.Σ.. 
 
 5. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ, ε ΣΓ/41 Π κπνξεί λα 
αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε άιινλ 
πξνκεζεπηή, είηε κε δηαγσληζκφ, είηε ρσξίο δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Ζ 
επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή γηα ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηνπ ζαλ έθπησην κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 6. Μέρξη αλάδεημεο λένπ πξνκεζεπηή ε ΣΓ/41 Π κπνξεί, λα 
πξνκεζεχεηαη πξντφληα ηεο ίδηαο πνηφηεηαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ε δε 
δηαθνξά ηηκήο λα επηβαξχλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή. 
 
 7. Ζ είζπξαμε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο ηηκήο γίλεηαη είηε απφ φζα ηπρφλ 
δηθαηνχηαη πξνο είζπξαμε, είηε απφ ηελ ηδηαηηέξα ηνπ πεξηνπζία θαηά ηηο δηαηάμεηο 
πεξί δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 8. Έλζηαζε ζηελ επηβνιή θχξσζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ ΣΓ/41 Π. Δπί 
ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε ΣΓ/41 Π. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 
πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ πξντφλ (ηξφθηκν) ραξαθηεξηζζεί επηβιαβέο ή 
επηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 
 

Όξνο 9νο 
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. αλ 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ. Πιεκκχξα 
 
  δ. εηζκφο 
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  ε. Πφιεκνο 
 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή απνδεηγκέλε βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο δηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 
 2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εγγξάθσο ζηελ 
ππεξεζία κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 2 εκεξψλ απφ ηελ εθδήισζή ηνπο, 
ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαξθνχλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κέζα 
ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπο θαη λα βεβαησζνχλ απφ αξκφδηα 
θξαηηθή αξρή. 
 
 3. Η δηαθνπή ηεο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο, ιφγσ δπζκελψλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, δελ πεξηέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ψζηε 
λα κε δχλαηαη ν πξνκεζεπηήο λα εθνδηάζεη ηελ ΣΓ/41 Π. 
 
 4. Λνηπά θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 9 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 

Όξνο 10νο 
Απνθιεηζκφο Πξνκεζεπηή Απφ ηηο Πξνκήζεηεο ησλ ΔΓ 

 
 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ (παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ λ.2286/1995), ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή 
εμεγήζεσλ θαη, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνθιεηζζεί πξνκεζεπηήο γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν 
απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιφγσ αλάξκνζηεο 
ζπκπεξηθνξάο ζε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ή ιφγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), γηα 
ηελ νπνία έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα. 
 

Όξνο 11νο 
Δγγπνδνζία Καιήο Δθηέιεζεο-Τπνγξαθή χκβαζεο 

 
 1.  Ο κεηνδφηεο θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίζηεθε απφ ηελ ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 
ΠΔΕΗΚΟΤ, φπσο παξαθάησ: 
 
  ...........................................:..............................................................επξψ 
(….............€), ηξαπέδεο.............................αξηζκνχ ...................... 
 
 2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κέζα ζε ηξηάληα 
(30) εκέξεο απφ ηελ εθπιήξσζε θάζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

Όξνο 12νο 
Λνηπά 
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 1. Απνθιείεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
 
 2. Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ φξσλ 
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα 
ιακβάλεη απφ ην δεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
 
 3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο θφξσλ, ηειψλ θιπ θαη δελ 
απνδέρεηαη θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ηηκή θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ. 
 
 5. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ιχλεηαη, 
εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, απφ ην 
δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε εθαξκνγή ηνπ 
Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 
 
 6. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο 
νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή 
θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (ηηκή - 
πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Σνχην απνηειεί ιφγσ 
θαηαγγειίαο αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο απηήο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία 
αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  ζη. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ 
Αιεμαλδξνππφιεσο (ΠΑ). 
 
  δ. ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία ρνξεγήζεη θαηεςπγκέλα θξέαηα 
θαη πνπιεξηθά. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ 
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ηελ ππεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά 
ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ηξαηφπεδα. 
 
 8. Οη εθπξφζσπνη ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα 
θαη ζα ππνγξάθνπλ αλ απαηηεζεί ηα πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο ή απφξξηςεο 
είλαη νη: 
 
  Δηαηξεία ................................... 
 
  (α) .......................................................... 
 
  (β) ........................................................... 
 
 9. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην ηξαηφπεδν 
«ΓΖΜΟΓΔΡΟΝΣΑ ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΖ» 2 θσηνγξαθίεο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ θάζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ (ν νπνίνο ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ππνγξάθεη ηα 
πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο ή απφξξηςεο φηαλ απαηηείηαη) πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ 
απηά γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ δειηία εηζφδνπ 
ηνπο. Με ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ηα δειηία ζα επηζηξαθνχλ 
ζηα ζηξαηφπεδα. 
 
 10. Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 
 
 Μεηά ηε ζπλαπνδνρή θαη απφιπηε ζπκθσλία επί φισλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ 
φξσλ, θαη αθνχ αλαγλψζζεθαλ θαη βεβαηψζεθαλ ηα αλαγξαθφκελα, ππνγξάθεηαη 
ε παξνχζα ζχκβαζε ζε ηξία (3) αληίηππα (απφ έλα γηα ΣΓ/41 Π/4Ο ΔΓ, Π 
Αιεμαλδξνππφιεσο θαη αλάδνρν πξνκεζεπηή), φπσο παξαθάησ: 
 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
 
 Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή    Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Πίλαθαο Νσπψλ θξεαησλ  θαη Πνπιεξηθψλ γηα Πξνκήζεηα 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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          ΣΓ 41 ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΠΔΕΗΚΟΤ 
          «ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ» 
          4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
           Ηνπι 18 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΖΝ ΤΜΒΑΖ 
ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ 2/ 2018 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΓΟΤ 
ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Δ ΔΤΡΧ 
(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

1 
Κξέαο Μφζρνπ 

(λσπφ) 

Μπξηδφια Μ/Ο (έσο 250 γξακ.)  

παινκπξηδφια Μ/Ο (έσο 250 γξακ.)  

Μπξηδφια θφληξα (έσο 250 γξακ.)  

πάια Μ/Ο  

Μεξφο  

πάια Α/Ο  

Διηά Α/Ο  

Πνληίθη  

Φηιέην  

Σξαλο  

ηξνγγπιφ  

Κηιφην  

Ννπά  

2 
Υνηξηλφ Κξέαο 

(λσπφ) 

Μπξηδφια Μ/Ο (έσο 280 γξακ.)  

Μπξηδφια θφληξα (έσο 280 γξακ.)  

Μπνχηη (κεξφο) Μ/Ο  

Μπνχηη (κεξφο) Α/Ο  

πάια (σκνπιάηε) Μ/Ο  

πάια (σκνπιάηε) Α/Ο  

νπβιάθη (έσο 100 γξακ.)  

Παλζέηα Μ/Ο  

Παλζέηα Α/Ο  

Φαξνλέθξη  

Λαηκφο  

Κφηζη  

3 
Πνπιεξηθά 

(Νσπά) 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΟΛΟΚΛΖΡΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΣΖΘΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΜΠΟΤΣΗ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΦΗΛΔΣΟ  

λίηζει θνηφπνπιν  
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Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΔΙΓΟΤ 
ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Δ ΔΤΡΧ 
(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

νπβιάθη θνηφπνπιν (έσο 100 γξακ.)  

νπβιάθη θνην-κπέηθνλ(έσο 100γξακ.)  

Γαινπνχια (νιφθιεξε)  

4 
Πνπιεξηθά  

(Καηεςπγκέλα) 

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΟΛΟΚΛΖΡΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΣΖΘΟ  

Κνηφπνπιν ηχπνπ 65% ΜΠΟΤΣΗ  

Γαινπνχια (νιφθιεξε)  

5 Γηάθνξα 

Ακλφο γάιαθηνο(πιήξεο ζθάγην ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 12 θηιά) 

 

Δξίθην γάιαθηνο(πιήξεο ζθάγην ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 12 θηια) 

 

 
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
 Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή       Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
 
                                                      
i
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη 
ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 
2 εθαηνκκχξηα επξψ. 
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
v
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 
ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν 
εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
viii

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  

 Αλρεο (ΠΕ) Κσλ/λνο Παινχθαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
Αλρεο (ΠΕ) Ησάλλεο Νάζηνο  
           Γληεο 4νπ ΔΓ  
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ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 
42). 
x
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 
xi
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην 
λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά 
θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 
αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)

  
φπσο θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 
ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xiii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xvi

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 
εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 
ηειεπηαίν εδάθην)  
xxi

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ιήθζεθαλ.  
xxii

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
xxiii

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 
ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiv

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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xxv

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxvi

 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvii

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 
αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxix

 Πξβι άξζξν 48. 
xxx

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxi

 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 
επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
xxxii

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ 
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα απηφ. 
xxxiii

  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
xxxiv

  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
xxxv

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxvi

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxvii

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 
εκπεηξίαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 
xxxviii

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 
xxxix

 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν 
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
xl
 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα 
ΣΔΤΓ. 
xli

 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ 
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο 
ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 
xlii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο 
ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  
xliii

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xliv

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ 
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ 
πξόζβαζε.  
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