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ΠΡΟ: Σκ. Οηθνλνκηθνχ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ  
  ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
ΚΟΙΝ : Γηαρ. Δζηηαηνξένπ ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ  
  Φ.831/ΑΓ.354  
  ρ. 116 

 23   Μαξ   2017 
πλεκκΫλα: ……….. 
 

 

ΘΔΜΑ : Γηαθάξπμε Τπ. Αξηζκ. 2/17 πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκάζεηα 
Δηδψλ Νσπψλ ΚξεΪησλ γηα ΑλΪγθεο Δζηηαηνξένπ ΜνλΪδνο. 

  
ΥΔΣ : Φ.830/330501/.70/21-2-17/ΑΣΑ/Γ3. 

 
 1. Έρνληαο ππφςε: 
 
 α. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/23-11-1970) πεξέ «Οηθν-

λνκηθάο Μεξέκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ», φπσο ηζρχεη. 
 

 β. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ N.2690/99 (ΦΔΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχεη.  
 

 γ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Δλέζρπζε 
ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηη-
θψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν “Πξφγξακκα Γηαχ-
γεηα” θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 
 δ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α’ 141/17-8-2010) «Γεκνζηνλν-
κηθά Γηαρεέξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηζρχεη. 

 
 ε. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204/15-09-11) «χζηαζε ε-

ληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Με-
ηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

 
 ζη. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α’ 107/09-05-13) «Δπεέγνληα ΜΫ-
ηξα Δθαξκνγάο ησλ Νφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επέ ηεο 
παξαγξΪθνπ Ε «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/7 ηεο 
16εο Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ ζηηο εκπνξη-
θΫο ζπλαιιαγΫο», φπσο ηζρχεη. 
 
 δ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο 
θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο νδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊι-
ιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 
 
 ε. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο 
πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 



 
 ζ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δη-
αηΪθηεο», φπσο ηζρχεη. 
 
 η. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε ΤΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Πεξέ Μεηαβέβαζεο Οηθνλνκηθάο Δμνπζέαο ζε ΚεληξηθΪ 
θαη ΠεξηθεξεηαθΪ Όξγαλα ηεο Γηνέθεζεο ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ θαη ζε Πξντζηα-
κΫλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηΫο», φπσο ηζρχεη. 
 
 ηα. Σν ππ΄ αξ. 17REQ005942050 ΠξσηνγελΫο Αέηεκα κΫζσ ηεο πιαη-
θφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 
γηα ηελ πξνκάζεηα πιηθψλ/παξνρά ππεξεζηψλ ζΫκαηνο. 

 
  ηβ. Σελ Φ.830/ΑΓ 330501/.70/21-2-17/ΑΣΑ/Γ3 εληνιά δηελΫξγεηαο 

πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκάζεηαο εηδψλ ζΫκαηνο. 

    ηγ.  Σν ππ΄ αξέζκ. 17REQ005942140 ΔγθεθξηκΫλν Αέηεκα κΫζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜ-
ΓΖ) γηα ηελ πξνκάζεηα εηδψλ ζΫκαηνο. 

 
Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε 

 
2. πλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε Ϋλα ζηΪδην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξ-

ζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/16, κε Ϋγγξαθεο ελζθξΪγηζηεο πξνζθνξΫο θαη κε θξηηάξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, κε θξη-
ηάξην κφλν ηελ ηηκά γηα ηελ πξνκάζεηα αγαζψλ ζΫκαηνο πξνο θΪιπςε αλαγθψλ 
ηεο ΜνλΪδνο. 

 
3. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα αμέα ηεο δαπΪλεο αλΫξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ εμά-

ληα Ϋμη ρηιηΪδσλ εμαθνζέσλ εβδνκάληα (66.670,00), ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ, 
θξαηάζεσλ θαη ινηπψλ εμφδσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε δηαθάξπμε . 

 
4. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ηελ 19ε  Απξηιένπ 2017 εκΫ-

ξα ΣεηΪξηε θαη ψξα  10:00 ζηε ΛΫζρε Αμησκαηηθψλ ΚΔΓΑ θνηέλαο, παξαιέα θν-
ηέλαο. 

 
5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ ηνπο θαθΫινπο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφ-
κελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε κε ηνπ εμάο ηξφπνπο: 

 
 α. Σελ απνζηνιά ηνπο ζηε Γηεχζπλζε «ΚΔΓΑ θνηέλαο-Παξαιέαο θν-

ηέλαο Σ.Κ. 600-63» ηαρπδξνκηθΪ, κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά ά courier ά κε νπνηνλδά-
πνηε Ϊιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαέηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηΫο ζα πεξηΫξρν-
ληαη ζηελ Τπεξεζέα κΫρξη ηελ 18-4-2017 εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 15:00. ηελ πεξέ-
πησζε ηεο ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο, ε Τπεξεζέα νπδεκέα επζχλε θΫξεη γηα ην 
ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθΫισλ πξνζθνξΪο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 
 β. Σελ θαηΪζεζά ηνπο ηδηνρεέξσο, εέηε απηνπξνζψπσο, εέηε κε εηδηθΪ 

πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσ-
ληζκνχ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα δηελΫξγεηΪο ηνπ. 



 
6. ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη ά πεξηΫρνληαη κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφ-

πν ζηελ Τπεξεζέα κεηΪ ηηο παξαπΪλσ εκεξνκελέεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη σο κε 
θαλνληθΫο1 θαη επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 
7. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 

ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζέαο, άηνη ηελ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
8. ΚαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη πξν-

ζθΫξνληεο ά νη εμνπζηνδνηεκΫλνη εθπξφζσπνέ ηνπο, εθφζνλ απηφ Ϋρεη δεισζεέ 
ζην ΜΫξνο ΗΗ, Β ηνπ ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 
 

 9. Αηηάκαηα γηα ηελ παξνρά πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβΪιινληαη Ϋ-
γθαηξα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνθεηκΫλνπ λα κελ απαηηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξν-
ζεζκέαο παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 60, παξ. 3α ηνπ 
Ν.441/2016. 
 
 10. Αληέγξαθα ηνπ πιάξνπο ζψκαηνο ηεο δηαθάξπμεο δηαηέζεληαη σο αθν-
ινχζσο ζε ειεθηξνληθά κνξθά (.pdf) απφ ηελ επέζεκε ηζηνζειέδα ηεο Πνιεκηθάο 
Αεξνπνξέαο (www.haf.gr) θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 
 

11. Γηα πιεξνθνξέεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη: 
 
  α. Γηα ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξ-

ρά: 
  ΚΔΓΑ θνηέλαο/Σκάκα Οηθνλνκηθνχ, ηει. 23520-90140 Ϋσο 2 θαη Fax 
23520-91295,Αξκφδηνο ρεηξηζηάο: Αζκρνο (Ο) η. Τθαληέδεο. 

 
  β. Γηα ηερληθΫο πιεξνθνξέεο απφ ηνλ Υξάζηε ησλ εηδψλ: 
 ΚΔΓΑ θνηέλαο/Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ-Σει. 23520-90184 
 

 
          Ο 
           ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
 
       κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππέδεο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηηλαο 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» ΓεληθΪ ηνηρεέα Γηαγσληζκνχ 
«B» Δηδηθνέ Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Γ» ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο 
«Γ» ρΫδην χκβαζεο Πξνο Τπνγξαθά 
 
                                                           
1
  Άξζξν 26 παξΪγξαθνο 3β ηνπ Ν.4412/16. 

http://www.haf.gr/


 
      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 

                23   Μαξ 2017 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  

ΣΖ ΑΓ. Φ.831/354/.116 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ 
Μνζράξη (λεαξό 12-24 κελώλ) 

Υνηξηλό – Κνηόπνπιν θαη  Ακλνεξίθηα  

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟ-
ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΚΔΓΑ θνηέλαο 

CPV (15111200-1,15113000-3,15112130-6,15115000-7) 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 
«ΠιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξν-

ζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηκάο»  

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ Φ.Π.Α. 

ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ ΥΗΛΗΑΓΧΝ ΔΞΑΚΟΗΧΝ ΔΒΓΟΜΖ-
ΝΣΑ ΔΤΡΧ   66.670,00  ( πκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ΦΠΑ & Κξαηάζεσλ) 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 
ΔΠΗ   % 

0,06216 % 
(νη θξαηάζεηο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηηκά ηεο 

πξνζθνξΪο) 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Ν. 
ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ζα παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφ-
κελνο, απφ ην Ν. 4172/13 Ϊξζξν 64, θφξνο εηζν-

δάκαηνο, φπσο απηφο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

(19-4-2017) 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟ-
ΦΟΡΧΝ 

(18-4-2017) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
(ΔΝΣΟ 24-48 ΧΡΧΝ ΑΠΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΑ-

ΡΑΓΓΔΛΗΑ, Δ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1 ΔΣΟΤ) 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
 

(ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΔΓΑ/) 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο 

θαη ηα Παξαξηάκαηα ηεο, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο.  
 

 Ο ΔΟΤ 
 
Αζκρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 

   ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηηλαο 
 

 
 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ΣΖ Φ.831/354/.116 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 

               23 Μαξ   2017 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 
1. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα αμέα ηεο δαπΪλεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμά-

ληα Ϋμη ρηιηΪδσλ θαη εμαθνζέσλ εβδνκάληα επξψ (66.670,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκΫ-
λνπ ΦΠΑ θαη ησλ θξαηάζεσλ, πνζνζηνχ 6,20616 % θαη αθνξΪ ζηελ εηάζηα πξν-
κάζεηα εηδψλ (ελδεηθηηθΪ θαη  φρη ππνρξεσηηθΪ) σο ν θΪησζη πέλαθαο: 
 

Α/Α CPV Πεξηγξαθά Δέδνπο ΜΜ Πνζ.  Σηκά ΜΜ 
ρσξέο 

Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθά Αμέα 
ρσξέο Φ.Π.Α. 

(€) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 15111200-1 
(Μνζράξη 
λεαξό 12-

24κ.) 

ΛΑΠΑ  Α/Ο 

 
Κηι 2.200  

 
4,36 9.600,00 

  

ΜΠΟΤΣΗ Α.Ο. 

 
Κηι 2.500  

 
5,44 13.600,00 

  

ΜΠΡΗΕΟΛΑ Μ/Ο 

 
Κηι 100  

 
7,00 700,00 

  

ΠΑΛΑ Α/Ο 

 
Κηι 100  

 
5,00 500,00 

  

ΦΗΛΔΣΟ 

 
Κηι 100 

 
7,00 700,00 

2 15113000-3 
(ρνηξηλό) 

ΥΟΗΡΗΝΔ ΜΠΡΗΕΟΛΔ Μ/Ο 
(250-280γξ.) 

 
Κηι 

900  3,33 3.000,00 

  ΥΟΗΡΗΝΖ ΠΑΛΑ Α/Ο  
Κηι 

650  3,08 2.000,00 

  ΥΟΗΡΗΝΟ ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο  
Κηι 

2.000  3,20 6.400,00 

  ΦΑΡΟΝΔΦΡΗ  
Κηι 

200  6,50 1.300,00 

  ΥΟΗΡΗΝΖ ΠΑΝΔΣΑ Α/Ο  
Κηι 

750  3,73 2.800,00 

  ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ ΥΟΗΡΗΝΟ ΥΧΡΗ-
ΑΣΗΚΟ (ΔΧ 220 ΓΡ.) 

 
Κηι 

2.000  3,70 7.400,00 

3 15112130-6 
(θνηόπνπ-

ιν) 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (ΟΛΟΚΛΖΡΟ)  
Κηι 

2.500  2,50 6.250,00 

  ΦΗΛΔΣΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (ΣΖ-
ΘΟ) 

 
Κηι 

750 5,00 3.750,00 

4 15115000-7 
(αξλί) 

ΑΡΝΗ (ΜΔΡΗΓΑ)  
Κηι 

50  7,00 350,00 

  ΑΡΝΗ (ΟΛΟΚΛΖΡΟ)  
Κηι 

100  6,50 650,00 

Πξνϋπνινγηζζείζα αμία κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 59.000,00 

ΦΠΑ 13% 7.670,00 

Πξνϋπνινγηζζείζα αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 66.670,00 

 



2. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη δηθαέσκα λα θαηαθπξψζεη πνζφηεηα κηθξφ-
ηεξε ά κεγαιχηεξε ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα μεπεξλΪ ην 
30% ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, κεηΪ απφ 
αηηηνινγεκΫλε γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓΓ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 
1 ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/16 (ηδηαέηεξα ιφγσ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ εέλαη 
δπλαηφο ν εθ ησλ πξνηΫξσλ επαθξηβάο πξνζδηνξηζκφο ησλ κελνχ θαη θαηΪ ζπλΫ-
πεηα ησλ πνζνηάησλ θαη ησλ εηδψλ θξεΪησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ηειηθΪ). 

 
3. Ζ θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζηνλ πξνζθΫξνληα ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα 

απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ζπλνιηθάο πξνζθεξφ-
κελεο ηηκάο πνπ ζα πξνθχςεη αλΪ εέδνο θξΫαηνο (π.ρ κνζρΪξη θιπ) ζπλππνινγη-
δφκελεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο πνζφηεηαο θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ ησλ 
επηκΫξνπο εηδψλ (π.ρ κπνχηη α/ν, ιΪπα θιπ) . Χο εθ ηνχηνπ, ινηπφλ, δχλαηαη ε θα-
ηαθχξσζε λα γέλεη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

  
Άξζξν 2ν 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο Ϋρνπλ: 

 α. ηα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ( ΔξγνζηΪζηα – Κξενπσιεέα- 
ΜεηαπσιεηΫο Κξαηψλ – Μειψλ Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο), 

 β. δεκφζηνη θνξεέο 

 γ. ελψζεηο ησλ αλσηΫξσ πξνζψπσλ ά/θαη θνξΫσλ ζπκπεξηιακ-
βαλνκΫλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ επηρεηξάζεσλ εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ Γηαθάξπμε θαη εέλαη εγθαηεζηε-
κΫλα/νη/εο ζε: 

  (1) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο 

  (2) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ) 

  (3) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε 
πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο Η ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο θαη 

  (4) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ 
αλσηΫξσ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ  Έλσζε ζε 
ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

δ.  Οη δηθαηνχρνη δχλαηαη λα ζπκκεηΫρνπλ ζε φπνηεο απφ ηηο ηΫζ-
ζεξηο θαηεγνξέεο επηζπκνχλ. 

2. Ο φξνο «νηθνλνκηθφο θνξΫαο» αθνξΪ φιεο ηηο πξναλαθεξζεέζεο ζηελ 
αλσηΫξσ παξΪγξαθν θαηεγνξέεο. 

3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλΫο ζπκπξΪμεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιΪβνπλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪινπλ 



πξνζθνξΪ. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ά ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξΪμεη ηνχην εΪλ θα-
ηαθπξσζεέ ζε απηά ε χκβαζε, εθφζνλ ε ιάςε νξηζκΫλεο λνκηθάο κνξθάο θξηζεέ 
αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο. 

4. ε πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θν-
ξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο αιιειΫγγπα θαη 
εηο νιφθιεξν. ε πεξέπησζε αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ Ϋλσζε, ε επζχλε απηά 
εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.    
 

Άξζξν 3ν 
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 

 1. Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα πξΫπεη: 

 

 α. Να Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά λα ζπλνδεχνληαη 

απφ επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα, κε εμαέξεζε ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη 

Ϊιια Ϋληππα – εηαηξηθΪ ά κε - πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ θαη πεξηΫρνπλ εη-

δηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνέα κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα, 

ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά2. 

 

β. Να εέλαη δαθηπινγξαθεκΫλεο θαη λα κε θΫξνπλ παξΪηππεο δη-

νξζψζεηο, ζβεζέκαηα, δηαγξαθΫο, πξνζζάθεο, θιπ. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ 

νπνηαδάπνηε δηφξζσζε3, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫ-

λε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπά απνζθξΪγηζεο θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν 

ζα κνλνγξΪςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζάθεο, θιπ. 

  

 2. Με θαλνληθΫο πξνζθνξΫο ζεσξνχληαη απηΫο: 

 

  α. φζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκ-

βαζεο, 

 

  β. φζεο παξειάθζεζαλ εθπξφζεζκα, 

 

  γ. φηαλ ππΪξρνπλ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα αζΫκηηεο πξαθηηθάο, 

φπσο ζπκπαηγλέαο ά δηαθζνξΪο, 

 

  δ. φζεο θξέλνληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά αζπλάζηζηα ρακε-

ιΫο. 

 

 3. ΑπαξΪδεθηεο πξνζθνξΫο ζεσξνχληαη : 

 

  α. φζεο ππνβΪιινληαη απφ πξνζθΫξνληεο νη νπνένη δελ δηαζΫ-

ηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα,  

 

                                                           
2
  Γηα ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα ηζρχεη ην Ϊξζξν 92, παξ. 4 

3
  εκεηψλεηαη φηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηνλ Ν. 4412/16, φπσο γηλφηαλ ζην Π.Γ. 118/07, ηέζεηαη κφλν γηα ηε δηεπθφιπλ-

ζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο Δπηηξνπάο. 



  β. φζσλ ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο, φπσο θαζνξέζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζχ-

λαςεο ζχκβαζεο. 

 

 4. Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ εηο απινχλ θαη ζε ζθξαγηζκΫ-

λν θΪθειν. Ζ αξέζκεζε ησλ ζειέδσλ εέλαη ππνρξεσηηθά. 

 

5. Δπέ ηνπ θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο αλαγξΪθνληαη επθξηλψο νη αθφινπ-

ζεο ελδεέμεηο: 

  

α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαέα γξΪκκαηα). 

 

β. Σελ επσλπκέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (ππφ κνξθά νδεγέαο). 

 

γ. Σνλ ηέηιν ηεο ζχκβαζεο. 

 

δ. Σελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα (εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο 

ππνβνιάο πξνζθνξψλ). 

 

ε. Σα ζηνηρεέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 
 
  6. Ο θΪθεινο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηνπο ηξεηο (3) 
παξαθΪησ αλεμΪξηεηνπο θαη ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο, θαζΫλαο εθ ησλ νπνέσλ 
θΫξεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ:  
 
   α. ΦΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
ν νπνένο πξΫπεη λα πεξηΫρεη: 
 

(1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνέν ζα 
πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπ πξνζθΫξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επΪγγεικΪ ηνπ, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ φηη 
εμαθνινπζεέ λα παξακΫλεη εγγεγξακκΫλνο κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ 
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 
 
   (2) ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) 
σο ην ππφδεηγκα ηεο Πξνζζάθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο, ε νπνέα θΫξεη 
εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεέηαη βεβαέσ-
ζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά ΚΔΠ. 
 
   (3) ΑπνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζθΫξν-
ληνο ά ηνπ ππνςεθένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηάζεηο 
απηνχ) απφ ηα νπνέα λα πεγΪδεη ν Ϋρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθάο - ππνβνιάο 
πξνζθνξΪο [Ν. 4412/16, Ϊξζξν 93 εδΪθην γγ)]. 
 
   (4) Άδεηα έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο αξκφδηαο Κξαηηθάο 
Αξράο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ 79/2007 (ΦΔΚ 95/Α’/07) θαη ηελ Αξηζκ. 



Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/2012 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο (ΦΔΚ η.Β΄ 2718/8-10-
12). ε πεξέπησζε πνπ ν παξαγσγφο/Ϋκπνξνο δελ δηαζΫηεη εγθαηαζηΪζεηο πνπ 
ππΪγνληαη ζην Ϊξζξν 3 ηνπ αλσηΫξσ Π.Γ θαη ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
853/2004, ζα πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε ηελ νπνέα ζα βεβαηψλεη φηη δελ εθηειεέ εξ-
γαζέεο πνπ ππφθεηληαη ζην αλσηΫξσ Ϊξζξν. 
 
   (5) Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε ηελ νπνέα: 

 
(α) Θα βεβαηψλεηαη φηη ε επηρεέξεζά ηνπο εέλαη 

θαηαρσξεκΫλε ζηνπο Δζληθνχο Καηαιφγνπο εγθεθξηκΫλσλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Τπ. 
Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ (ΤΠΑΑΣ) ά ζηνπο αληέζηνηρνπο Καηαιφγνπο 
ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη φηη δελ βξέζθεηαη ζε δηαδηθαζέα αλαζηνιάο ά αλΪθιεζεο 
ηεο Ϋγθξηζάο ηεο. 

 
(β) Θα δειψλεηαη ν αξηζκφο Ϋγθξηζεο ηεο 

εγθαηΪζηαζεο πνπ αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηΪ ηα Άξζξα 6 θαη 
8 ηνπ Π.Γ 79/07 (ΦΔΚ η.Α’64/16-3-07). 
 

(6) Αληέγξαθν αξρεένπ ηνπ ηειεπηαένπ επέζεκνπ ειΫγρνπ 
ηεο εγθαηΪζηαζεο ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα, ζεσξεκΫλν απφ ηελ 
αξκφδηα Κξαηηθά Αξρά. ε πεξέπησζε κε πξαγκαηνπνέεζεο ειΫγρνπ, λα πξνζδη-
νξέδνληαη εγγξΪθσο νη ιφγνη.  

 
(7) Φσηναληέγξαθα ησλ αδεηψλ ησλ νρεκΪησλ κεηαθνξΪο 

ησλ εηδψλ, απφ ηα νπνέα ζα πηζηνπνηεέηαη απφ αξκφδηα Κξαηηθά Αξρά, ε θαηαιιε-
ιφηεηα ησλ νρεκΪησλ γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη. Ζ ρξάζε ησλ νρεκΪησλ ζα 
πξΫπεη λα αθνξΪ ζην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
(8) Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε ηελ νπνέα ζα βεβαηψλνπλ φηη : 
 

(α) Γηα ηπρφλ αιιαγά ησλ ζηνηρεέσλ ησλ 
εγθαηαζηΪζεσλ, ζα πξνβαέλνπλ ζε ελεκΫξσζε ηεο Τπεξεζέαο Ϋλα (1) κάλα πξηλ. 
ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα νη λΫεο εγθαηαζηΪζεηο θξηζνχλ πγεηνλνκηθΪ κε 
απνδεθηΫο απφ αξκφδηα Αξρά ά ηελ Δπηηξνπά ηεο Τπεξεζέαο, ν πξνκεζεπηάο 
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16  ζπλΫπεηεο. 

 
(β) ΔπηηξΫπνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ 

αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο ΠΑ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπο γηα Ϋιεγρν (γηα εγθαηαζηΪζεηο 
εληφο ηεο Διιεληθάο επηθξΪηεηαο), παξΫρνληΪο ηνπο θΪζε δηεπθφιπλζε θαη 
δηεπθξέληζε πνπ ηπρφλ ηνπο δεηεζεέ. 
 
    (γ) ΑπνδΫρνληαη ηνπο ειΫγρνπο (καθξνζθνπηθνχο, 
ρεκηθνχο, ηζηνινγηθνχο) ησλ πξντφλησλ αιιΪ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηδέσλ 
θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. 
 



    (δ)   Όηη δεζκεχεηαη γηα ηελ παξΪδνζε ησλ 
πξντφλησλ κε ηα θαηΪιιεια έδηα κΫζα (απηνθέλεηα – ςπγεέα) ζηηο εγθαηαζηΪζεηο 
ησλ ΜνλΪδσλ, ηεξψληαο ηε ςπθηηθά αιπζέδα. 
 
    (ε)  Όηη πιεξνχληαη ηα κηθξνβηνινγηθΪ θξηηάξηα ησλ 
ηξνθέκσλ ζχκθσλα  κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 
 

 (ζη)  Όηη ζα ρνξεγεέ – δηαζΫηεη ηα ππφ πξνκάζεηα εέ-
δε γηα φιν ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο χκβαζεο. 

 
(9) Αληέγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ θαηΪ ην δηεζλΫο Πξφηππν 

ISO 22000:2005 ά BRC Food ά IFS Food ά FSSC 22000 ά Ϊιιν αλαγλσξηζκΫλν 
Πξφηππν βαζηζκΫλν ζηηο ΑξρΫο ηνπ HACCP. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ζα πξΫπεη λα αθν-
ξΪ ζην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, λα Ϋρεη εθδνζεέ απφ ΦνξΫα πηζηνπνηεκΫλν 
απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπέζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ά Ϊιιν Δπξσπατθφ χζηεκα Γηα-
πέζηεπζεο ρψξαο ηεο Δ.Δ θαη ζα πξΫπεη λα ηζρχεη θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ, θαζψο θαη θαηΪ ηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 
(10) Αληέγξαθα πξφζθαησλ ηηκνινγέσλ πψιεζεο εηδψλ ζε 

πειΪηεο ηνπ δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ ηνκΫα. 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό πνπ είλαη έκπνξνη, 
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΧ:  

 
(11)  Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, κε ηελ νπνέα λα:  
 
(α) Πξνζδηνξέδνληαη αλαιπηηθΪ θαη πιάξσο ηα 

ζηνηρεέα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. 
 

(β) Γεζκεχνληαη γηα ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο λΫαο 
ππεχζπλεο δάισζεο ζηελ πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ, 
θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλέαο-πιαέζην θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 
ζπκβΪζεσλ. 
 

Η πξνζθόκηζε όισλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ είλαη 
ππνρξεσηηθή, επί πνηλή απνθιεηζκνύ [(α.)(1) έσο (α.)(11)]. 

 
 
  β. ΦΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνένο 
πξΫπεη λα πεξηΫρεη ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ζχκθσλα κε ηελ Σερληθά Πξνδηαγξαθά ηνπ 
Παξαξηάκαηνο «Γ» ηεο Γηαθάξπμεο. Πην ζπγθεθξηκΫλα ν θΪθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξΫπεη νπσζδάπνηε λα πεξηΫρεη, επέ πνηλά απφξξηςεο: 
 
    (1) Πιάξε ηερληθά πξνδηαγξαθά ζηελ Διιεληθά γιψζζα, 
γηα ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε φπσο αλαθΫξεηαη ζην ΠαξΪξηεκα «Γ» ηεο Γηαθάξπμεο. 
 
    (2) Yπεχζπλε δάισζε πνπ λα απνδΫρεηαη ηνπο φξνπο ηεο 
πξνδηαγξαθάο ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξέο θακέα κεηαβνιά. Ζ θαηΪζεζε ηνπ θχιινπ 
ζπκκφξθσζεο δελ απαιιΪζζεη ηνπο πξνκεζεπηΫο, απφ ηελ ππνρξΫσζε 



ππνβνιάο ησλ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ θαζνξέδνληαη κε ηελ 
παξνχζα πξνδηαγξαθά. 
 
    (3) Γάισζε γηα ην ρξφλν παξΪδνζεο ηνπ ππφ πξνκάζεηα 
εέδνπο κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 
      
    (4) Γάισζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα 
παξαζθεπαζηεέ ην πξντφλ, θαζψο θαη δάισζε γηα ηελ απνδνρά φηη ε παξαζθεπά 
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα 
εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα παξαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ά 
απνηειεέ ζπλεξγαδφκελν πξνκεζεπηά απηνχ. 
 
   γ. ΦΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 
νπνένο πεξηΫρεη, επί πνηλή απόξξηςεο, ηα εέδε πνπ πεξηΫρνληαη ζηελ «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηα θΪησζη, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 
Πξνζζάθεο «2» ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο: 
 

   (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκά ζε επξψ ε νπνέα ζα αλαγξΪ-
θεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο. ε πεξέπησζε δηαθνξνπνέεζεο κεηαμχ ηεο α-
λαγξαθφκελεο ηηκάο αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο, ιακβΪλεηαη ππφςε ε ηηκά νιν-
γξΪθσο. ηελ ηηκά ζα πεξηιακβΪλνληαη νη λφκηκεο θξαηάζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο 
επέ ησλ θξαηάζεσλ. Δπέζεο, ζηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη ηα Ϋμνδα παξΪδνζεο, κε-
ηαθνξΪο θαη εγθαηΪζηαζεο ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο, ζην 
ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά απφ ηελ Τπεξεζέα. 

 
    (2) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επέ ηνηο εθαηφ, ζην νπνέν ππΪγνληαη 
ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε. 
 
    (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 
 

Άξζξν 4ν  
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 
  1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ:  
 
   α. Ζ νπνέα απνθιέλεη απφ ηα Ϊξζξα 92 Ϋσο 100, θαη 102 Ϋσο 
104 ηνπ Ν. 4412/16 ά ππνβιάζεθε θαηΪ παξΪβαζε ησλ απαξΪβαησλ φξσλ πεξέ 
ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, φπσο νη φξνη απηνέ νξέδνληαη ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  
 
   β. Ζ νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, 
εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη 
ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη 
ηελ ζπκπιάξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   γ. Γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο 
απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ 
εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102. 
 



   δ. Ζ νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ, εΪλ ηΫηνηα δελ 
επηηξΫπεηαη ά, εΪλ επηηξΫπεηαη, δελ πιεξνέ ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ησλ εγγξΪθσλ 
ηεο ζχκβαζεο.  
 
   ε. Ζ νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη 
ππνβΪιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο εθηφο εΪλ επηηξΫπεηαη ε ππνβνιά 
ελαιιαθηηθάο πξνζθνξΪο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 
4 ηνπ Ϊξζξνπ 73, θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ 
κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε 
απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ.  
 
   ζη. ΠξνζθνξΪ ππφ αέξεζε. 
 
   δ. ηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ά 
γεληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζθνξΪ ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο, ρσξέο απηφ 
λα πξνβιΫπεηαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ά, εθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πξνβιΫπεηαη ε θαηΪζεζε δεηγκΪησλ, ε κε πξνζάθνπζα θαηΪζεζε ηνπο.  
 

Άξζξν 5ν 
Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

 
  1. Οη  πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηΫο γηα εθαηφλ 
εέθνζη (120) εκΫξεο απφ ηελ επφκελε κΫξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο 
ππνβνιάο ηνπο. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξέπηεηαη σο 
απαξΪδεθηε. 
 
  2. ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δε γέλνληαη δεθηΫο. 
 
  3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαηΪ αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε Γηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε 
ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο 
εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο 
ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη 
απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 
 
  4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηεέλεηαη απηνδηθαέσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηΪζηεκα ελδερνκΫλσο αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ηνπ Γηαγσληζκνχ ά εκπνδηζηεέ ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεέα Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο ά ελδέθνπ κΫζνπ ά βνεζάκαηνο θαηΪ 
πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νη 
νπνέεο αθνξνχλ ζηνλ Γηαγσληζκφ. 
 
 
 
 



Άξζξν 6ν 
Δλζηάζεηο 

 
 1. Έλζηαζε επηηξΫπεηαη θαηΪ πξΪμεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΔλζηΪ-

ζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθε-
ξφκελνπο δελ γέλνληαη δεθηΫο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκέα θαη 
ηε δηαδηθαζέα ππνβνιάο ελζηΪζεσλ θαη εμΫηαζάο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε 
ηεο Ϋλζηαζεο, ε θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα 
ηνηο εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απν-
ηειεέ δεκφζην Ϋζνδν. Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο ΑλαζΫηνπζαο αξ-
ράο, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
Άξζξν 7ν 

Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 
 

 1. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη ζε κέα (1) δεκφζηα ζπλε-
δξέαζε (Ϊξζξν 117, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16) ζηελ νπνέα απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο 
θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο, φπνπ πεξηιακβΪλνληαη ηα ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο, ε 
Σερληθά θαη ε Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ θαη ε Δπηηξνπά κνλνγξΪθεη θΪζε θχιιν ησλ 
ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
 2. ΜεηΪ ην πΫξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξέαζεο ε Δπηηξνπά ειΫγρεη ηα θα-
ηαηεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ θαη θαηαξηέδεη πξαθηηθφ. ΜεηΪ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπά ζα πξνβεέ ζηελ εμΫηαζε ηεο πγεηνλνκηθάο θα-
ηαιιειφηεηαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ δηαγσληδνκΫλσλ πνπ πξνζθφκηζαλ πιάξε 
θαη νξζΪ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαη ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο θαη ζηελ αλΪ-
ινγε ζπκπιάξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ Φχιισλ Δπηζεψξεζεο Βηνκεραληψλ 
Σξνθέκσλ, σο πξνζζάθε (4) θαη (5) ηνπ παξφληνο  κε ηηο δηαπηζησζεέζεο παξαηε-
ξάζεηο θαη ηε ζρεηηθά βαζκνινγέα, ιακβΪλνληαο ππφςε θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
Τ1γ/Γ.Π.,/νηθ.96967/8-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο (ΦΔΚ Β’ 
2718/2012). 
 

3.    Σν πξαθηηθφ ππνβΪιιεηαη καδέ κε ην θΪθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
ηα ζρεηηθΪ Φχιια Δπηζεψξεζεο Τγεηνλνκηθάο Καηαιιειφηεηαο ΔγθαηαζηΪζεσλ 
ζην Σκάκα Οηθνλνκηθνχ ηεο ΜνλΪδαο γηα ηελ επεμεξγαζέα απηψλ (π.ρ ζπιινγά 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) θαη πξνψζεζε πξνο  Ϋθδνζε ζρεηηθάο πξΪμεο 
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (ΑΣΑ/Γ3). 

 
Άξζξν 8ν 

Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε ύκβαζεο 
 
 1. Ζ επηινγά ηνπ πξνζθΫξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γέλεη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κεηΪ απφ εηζάγεζε 
ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 2. ε πεξέπησζε φπνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηζπκεέ ηελ πξνζθφκηζε 
δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ ηελ θαηαθχξσζε, ηα Ϋγγξαθα απηΪ ζα πξΫπεη λα πξνζθνκη-



ζηνχλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο δΫθα (10) Ϋσο εέθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ. 
 
 3. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεέ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηά-
καηνο «Γ» ηεο δηαθάξπμεο. Γελ ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην θεέκελν 
ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηε δηαθάξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν 
ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 4. ΠξνζθΫξσλ πoπ δεv πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηεv πξνζεζκέα πoπ ηoπ ν-
ξέζηεθε, vα ππoγξΪςεη ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο 
απφ ηεv θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πoπ Ϋγηλε ζηo φλνκΪ ηoπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα 
πoπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε φιεο ηηο ινηπΫο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16 
ζπλΫπεηεο, κεηΪ απφ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφ-
ηεζε ηoπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ 
πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθν-
λνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε 
ηελ πεξέπησζε δ’ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

 5. ΚαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκ-
βαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ αλαινγηθΪ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθΪ κε ηηο 
γλσκνδνηάζεηο ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ, επέ ζεκΪησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
ζεκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 9ν 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
 
1. Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε – κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθν-
λνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε – κΫιε ηεο πκθσλέαο πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 
Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο 
λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ 
Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο 
ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα 
πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ 
ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

  
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηνλ νπνέν ζα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ησλ 

εηδψλ παξ. 1 ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη, πξηλ ά 
θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ, 
ρσξέο Φ.Π.Α.. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ 
ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο ησλ εηδψλ θαηΪ δχν (2) κάλεο ηνπιΪρηζηνλ. 

 
3. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο φηη αθνξΪ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθε-

ξφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεκαέλεηαη φηη νη εγγπάζεηο πξΫπεη λα 
πεξηΫρνπλ νπσζδάπνηε ηα ζηνηρεέα ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/16, δηφηη δηαθνξεηηθΪ δελ ζα γέλνληαη δεθηΫο, κε ζπλΫπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξΪο. 



 
4. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο 

δέδεηαη ζηελ πξνζζάθε 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο ηεο Γηαθάξπμεο. 
 

Άξζξν 10ν 
Υξόλνο Παξάδνζεο 

 
1. Χο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ νξέδεηαη ην ρξνλη-

θφ δηΪζηεκα ελφο Ϋηνπο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο, κε ηκεκαηηθΫο παξα-
δφζεηο θαζ΄νιν ην δηΪζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.Ζ ζπρλφηεηα παξαδφζεσλ ζα 
θαζνξέδεηαη απφ ηηο αλΪγθεο ηεο Γηαρεέξηζεο Δζηηαηνξένπ θαη εθηηκΪηαη φηη ζα εέλαη 
Ϋσο 4 θνξΫο εβδνκαδηαέσο γηα ηνπο ζεξηλνχο κάλεο θαη Ϋσο 2 θνξΫο εβδνκαδηαέσο 
γηα ηνπο ππφινηπνπο κάλεο ηνπ Ϋηνπο.  

 
2. Απαηηεέηαη λα γέλνληαη ηκεκαηηθΫο παξαδφζεηο εηδψλ αλΪινγα κε ηηο 

ηηζΫκελεο παξαγγειέεο απφ ηελ Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ.   
 
 

Άξζξν 11ν 
Παξάδνζε – Παξαιαβή Τιηθώλ- Γηελεξγνύκελνη  Έιεγρνη 

 
 1. Ζ παξΪδνζε ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε Ϋμν-
δα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζην ρψξν ηεο Γηαρεέξηζεο Δζηηαηνξένπ πνπ ζα ηνπ ππν-
δεηρζεέ. Ζ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπο ζα γέλεη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζέαο, 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο. 
 
  α. Ζ δηαδηθαζέα παξΪδνζεο – παξαιαβάο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληη-
θεηκΫλνπ εέλαη ε αθφινπζε : 
 
   (1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο, πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζά ηνπο 
θαη ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εκΫξεο λσξέηεξα απφ απηάλ, Ϋξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε 
ηνλ Γηαρεηξηζηά Δζηηαηνξένπ γηα ηελ Ϋγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνέεζε ηεο Τπεξεζέαο 
ψζηε λα βξεζεέ ν αλαγθαένο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεέ ε εκεξνκελέα 
παξαιαβάο.  
 
   (2) Όκνηα, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εμαζθαιέδεη απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζέα Αζθαιεέαο ηεο ΜνλΪδνο, Ϊδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Σα ππφ 
πξνκάζεηα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζηε Σξνθνδνζέα ηεο ΜνλΪδνο, θαζεκεξηλΪ θαη 
ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη ΚπξηαθΫο - Αξγέεο, εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫ-
ηεζε παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΜνλΪ-
δαο, αλεμΪξηεηα απφ ην κΫγεζνο απηάο.  
 
 2.  Ζ  ζπζθεπαζέα ησλ πξνο παξΪδνζε πιηθψλ ζα εέλαη φπσο ηνπ εκπν-
ξένπ θαη πΪληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ ΓηαηΪμεσλ ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη 
Πνηψλ, ρσξέο Ϊιιε ρξεκαηηθά επηβΪξπλζε, ελψ ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο ζπζθεπα-
ζέαο ζα αλαγξΪθνληαη, ηνπιΪρηζηνλ, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο : 
 
  α. Δπσλπκέα ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
  β. Δέδνο θαη πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 



 
  γ. Καζαξφ βΪξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθΪ) κηθηφ βΪξνο ηνπ. 
 
  δ. Ζκεξνκελέα ζθαγάο θαη ιάμεο πξντφληνο. 
 
 3.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηά κΫζα κεηαθνξΪο ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ΜνλΪδεο, πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια γηα κεηαθνξΪ ηξνθέκσλ κε 
ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθά θαη ςπθηηθά ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ εέδνπο πνπ κε-
ηαθΫξνπλ.  Αθφκε, ν ρψξνο ηνπνζΫηεζεο ησλ πξντφλησλ πξΫπεη λα δηαηεξεέηαη 
θαζαξφο θαη λα απνιπκαέλεηαη θαηΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα (ζρεηηθά βεβαέσζε 
απνιχκαλζεο λα βξέζθεηαη ζηε δηΪζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο Τγεηνλνκηθνχ Αμησκα-
ηηθνχ ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ειΫγρνπ). 
 
 4.  Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε αξκφδηα επηηξνπά γηα ηελ πα-
ξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ (πνπ ζα ζπ-
γθξνηεζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζπκκεηνρά ππνρξεσηηθΪ, ηνπ Ηαηξνχ ηεο ΜνλΪ-
δαο), δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο Πξνζζάθεο «4» θαη 
«5» ησλ εηδηθψλ φξσλ δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ειΫγρνπο, πξνθεηκΫλνπ λα 
δηαπηζηψλεηαη εΪλ ν πξνκεζεπηάο ζπγθεληξψλεη βαζκνινγέα Ϊλσ ησλ 650 κνξέ-
σλ. ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο δε ζπγθεληξψλεη ηελ αλσηΫξσ βαζκνιν-
γέα, ε ΜνλΪδα, εθηφο απφ ηελ επηβνιά ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηέκσλ, δχλαηαη 
λα ηνλ θεξχμεη Ϋθπησην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 
 
 5.  Δπέζεο, ε ΜνλΪδα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκε-
λα ζε πξνζζάθε 6 παξφληνο παξαξηάκαηνο θαη παξνπζέα ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβΪλεη δεέγκαηα ησλ πξνο θαηαλΪισζε εηδψλ ηα 
νπνέα ζα πξνζθνκέδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκεέν ά ζε αληέζηνηρν Υεκεέν (φηαλ 
δελ ππΪξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιά ηνπο ζηνπο παξαθΪησ ειΫγρνπο : 
 

  α. Μηθξνβηνινγηθφ. 
 

  β. Υεκηθά ΑλΪιπζε. 
 

  γ. Ηζηνινγηθά ΔμΫηαζε. 
 
 6.  Σα δεέγκαηα πνπ ζα ιακβΪλνληαη, ζα εέλαη ηξέα (3) απφ θΪζε εέδνο, θαη 
ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά. Δπέζεο, ηνλ πξνκεζεπηά ζα βαξχλεη 
θαη ην θφζηνο ησλ αλσηΫξσ ειΫγρσλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη Ϋιεγρνη ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κΫρξη κέα θνξΪ ην κάλα ά δψδεθα θαηΪ Ϋηνο. Γηα ηπρφλ επη-
πιΫνλ ειΫγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζέα.  
 
 7.  Σα απνηειΫζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηΪζεσλ, πξΫπεη λα εέλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ησλ ηξνθέκσλ. 
 
 8.   Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηα αξκφδηα Όξ-
γαλα ηεο Γηαρεέξηζεο Δζηηαηνξένπ, απφ αξκφδηα επηηξνπά παξαιαβάο (απνηεινχ-
κελε απφ ηνλ εθαζηνηε Αμησκαηηθφ Χλέσλ ηεο ΜνλΪδνο, ηνλ Ηαηξφ ηεο ΜνλΪδαο 
θαη ηνλ εθΪζηνηε πζζηηηΪξρε) σο πξνο ηελ πνζνηηθά θαη πγεηνλνκηθά παξαιαβά 
ησλ εηδψλ.   πγθεθξηκΫλα, ζα ειΫγρεηαη ε ζπκθσλέα ησλ εηδψλ κε ηνπο φξνπο θαη 
ζα βεβαηψλνπλ φηη ην εέδνο εέλαη θαηΪιιειν θαη φηη κπνξεέ λα παξαιεθζεέ θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεέ. ε πεξέπησζε πνπ ην ππν πξνκάζεηα εέδνο παξνπζηΪδεη απνθιέ-
ζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηα αξκφδηα φξγαλα ζα εηζεγνχληαη ηελ απφξ-



ξηςά ηνπ, αλαθΫξνληαο απαξαηηάησο ηνπ ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιέζεηο ηνπ 
απνξξηπηφκελνπ εέδνπο. Ζ αμέα ηνπ απνξξηθζΫληνο εέδνπο δελ ζα εμνθιεέηαη θαη ην 
απνξξηθζΫλ εέδνο ζα αληηθαζέζηαηαη κε κΫξηκλα θαη Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά. 

  
 9.   ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη ηελ νινθιάξσζά ηεο, εέλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθΪζεηο νη νπνέεο πξΫπεη λα βαζέδνληαη ζε γλσκνδφ-
ηεζε ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (πρ κεηΪζεζε ρξφλνπ παξΪδνζεο, επηβνιά ά απαιιαγά 
απφ πνηληθΫο ξάηξεο, θάξπμε ηνπ πξνκεζεπηά σο Ϋθπησηνπ θιπ). ε φιεο ηηο αλΪ-
ινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα Ϋθδνζε ηεο απαηηνχκελεο 
γλσκνδφηεζεο εέλαη ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ΔΪλ θΪπνην απφ ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο, ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηε δηε-
λΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κΫρξη ηελ εθδάισζε ηεο απαέηεζεο γηα γλσκνδφηεζε, 
δελ ππεξεηεέ πιΫνλ ζηε ΜνλΪδα,(Ϋρεη κεηαηεζεέ, απνζηξαηεπζεέ θιπ), ηφηε αληηθα-
ζέζηαηαη απφ Ϊιινλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά. 

 
  β. Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπά ηεο Τπεξεζέαο, κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθάο πνζνηηθάο 
θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο, κε ηελ παξνπζέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά λνκέκνπ εθ-
πξνζψπνπ ηνπ πνπ πξνζππνγξΪθεη καδέ κε ηελ Δπηηξνπά ην ζρεηηθφ πξσηφθνι-
ιν. Σν πξσηφθνιιν πνπ ζπληΪζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηη-
θΪ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ παξαιαβά ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 208 
ηνπ Ν. 4412/16. 
 

 10. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο εέλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεέ θαηΪ 
κΫγηζην ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν παξΪδνζεο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απφθαζε παξΪηαζεο 
εθδέδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηελ ππνβνιά ηνπ ζρεηηθνχ αη-
ηάκαηνο ηνπ πξνκεζεπηά.  
 
 11. ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο ζπ-
λεπεέα ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιισλ ηδηαηηΫξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ 
επηβΪιινληαη θπξψζεηο. ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφ-
λνπ παξΪδνζεο, επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 207 ηνπ 
Ν. 4412/16. 
 
 12. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ ε-
γθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, 
ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 
 
 13. Ο αλΪδνρνο πνπ επηθαιεέηαη αλσηΫξα βέα ππνρξενχηαη, κΫζα ζε εέ-
θνζη (20) εκΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσ-
ηΫξα βέα, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά 
ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 
 
 14. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο εΪλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Α-
λαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηε κε ππνγξαθά ά ηε κε εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη 
εΪλ ζπληξΫρεη Ϊιιε εμαηξεηηθά πεξέπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο. 
 



 
Άξζξν 12ν 

Πιεξσκή - Γηθαηνινγεηηθά 

1. Ζ πιεξσκά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζα γέλεη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνηνηηθά 
θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ θαη 
Παξαιαβψλ (ΔΔΠ) ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Δηδηθφηεξα: 

α. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκάκαηνο θΪζε παξαγγειέαο ζα γέλεηαη κεηΪ 
ηελ νξηζηηθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ΔΔΠ 
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνηνηη-
θάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε πα-
ξαιαβάο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ά πεξέπησζε επηβνιάο πξνζηέκσλ ά Ϊι-
ισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

β. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη απφ ηελ Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ, κε θα-
ηΪζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ (IBAN) ηνπ πξνκεζεπηά, γηα ηνλ νπνέν ζα 
πξνζθνκέδεηαη βεβαέσζε ηεο ΣξΪπεδαο ά θσηναληέγξαθν 1εο ζειέδαο βηβιηαξένπ. 
Δπηζεκαέλεηαη φηη ε επσλπκέα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ πξΫπεη λα ηαπηέδε-
ηαη πιάξσο κε  ηελ επσλπκέα ζην ηηκνιφγην. 

  γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο εέλαη δΫθα πΫληε (15) εκΫξεο, ππνινγηδφ-
κελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιάο ηνπ ηηκνινγένπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγε-
ηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε νξηζηηθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

  δ. Ζ πξνκάζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξν-
ζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 
2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπ-
λαιιαγΫο» θαη ζε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο πιεξσκάο πιΫνλ ησλ εμάληα (60) ε-
κεξψλ, ε Τπεξεζέα θαζέζηαηαη ππεξάκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβΪιιεηαη 
Ϋληνθα, ρσξέο λα απαηηεέηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξΪο γηα ην πξψην εμΪκελν 
ηνπ ζρεηηθνχ Ϋηνπο, ην επηηφθην πνπ έζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ ηνπ ελ ιφγσ Ϋηνπο θαη 
γηα ην δεχηεξν εμΪκελν ηνπ ζρεηηθνχ Ϋηνπο, ην επηηφθην πνπ έζρπε ηελ 1ε Ηνπιένπ 
ηνπ ελ ιφγσ Ϋηνπο. 
 

   ε. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη: 

 

    (1) Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ.  

 

  (2) ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ν ρξφλνο θαζπζηΫξε-
ζεο ηεο πιεξσκάο νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (κε Ϋγθαηξε 
ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε 
Ϋθπησζε ιφγσ ησλ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ι.π.). 

 
   ζη. Ο θφξνο πξνζηηζΫκελεο αμέαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά.  
 



   δ. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηάζεηο 
(0,06216%), νη νπνέεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 
 
    (1) ΤπΫξ ΔΑΑΓΖΤ 0,06%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ παξ. 
5 ηνπ Ϊξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16. 
 
    (2) ΤπΫξ Υαξηνζάκνπ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζάκνπ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο 
ππ’αξηζκ 5143/11-12-2014(ΦΔΚ Β’ 3335) Τ.Α. 
 
   ε. ΔηδηθΪ ζηελ πεξέπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ – 
παξαιαβψλ θαη αληηζηνέρσλ πιεξσκψλ, νη θξαηάζεηο ππνινγέδνληαη θαη 
παξαθξαηνχληαη θαηΪ ηελ πιεξσκά θΪζε παξαιαβάο. 
 
   ζ. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ηνπ Φφξνπ 
Δηζνδάκαηνο (Φ.Δ.) ν νπνένο ππνινγέδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμέαο ησλ 
αγαζψλ, άηνη ζην πνζφ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεσλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην 
Ν.4254/2014. 
 
  η. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζέαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπάο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγΫιιεηαη ε ζχκβαζε 
εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππαηηέσο δελ ελεξγεέ ζχκθσλα κε απηά. Γηα ηα ζΫ-
καηα θάξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο Ϋθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ 
θπξψζεηο, Ϋρνπλ αλΪινγε εθαξκνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
 

 2. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ινηπΪ ζηνηρεέα ηζρχνπλ ηα 
φζα αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 200 ηνπ Ν.4412/16 θαη εηδηθφηεξα Ϋρνπλ σο θΪησζη: 
 
  α. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο ά 
ζε πεξέπησζε απηνδέθαηεο παξαιαβάο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ 
απνζάθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
  β. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ / παξνράο ππεξεζηψλ, εθδνζΫλ 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο φρη λσξέηεξα απφ ηελ Ϋλαξμε 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγέα «γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο». 
. 
  δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε 
αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη ελά-
κεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο). 
 
   

Άξζξν 13ν 
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα4 

                                                           
4
  Οη θπξψζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλΪινγα κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνκάζεηα αγαζψλ/παξνρά ππεξε-

ζηψλ). Γηα ηηο ππεξεζέεο ην Ϊξζξν δηακνξθψλεηαη σο εμάο: 



 
 1. ε πεξέπησζε πνπ ηα ππφ πξνκάζεηα αγαζΪ δελ παξαδνζνχλ εληφο 
ησλ νξηζζΫλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβΪιινληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 
νη πξνβιεπφκελεο ζην Ϊξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηε-
ζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 
 
 2. Κπξψζεηο δελ επηβΪιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξ-
ράο θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαέηεξα ζνβαξνέ ιφγνη 
πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηη-
θψλ εηδψλ θαη παξαηεέλεηαη αλΪινγα ν ρξφλνο παξΪδνζεο (Ϊξζξν 206, παξ. 4 ηνπ 
Ν. 4412/16). 
 
 3. ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημά ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξΫα, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη απνδεη-
θηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξσ βέα , εληφο εέθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ. 
 
 4. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο αλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Αλα-
ζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ κε ππνγξαθά ά ηε κε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

 5. Γηα ηα ζΫκαηα θάξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο Ϋθπησηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, Ϋρνπλ αλΪινγε εθαξκνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξ-
ζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 14ν 
Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 
 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Σν ηζφπνζν νπνηαζδάπνηε γεληθάο δεκηΪο πνπ πξνθαιεέηαη απφ αζΫ-
ηεζε θΪπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, εηζπξΪηηεηαη απφ 
φζα ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ιακβΪλεη γηα νπνηαδάπνηε αηηέα απφ ην Γεκφζην θαη, ζε 
πεξέπησζε αλππαξμέαο ά αλεπΪξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξΪηηεηαη θα-
ηΪ ηηο δηαηΪμεηο πεξέ εέζπξαμεο δεκνζέσλ εζφδσλ. Με ηνλ έδην ηξφπν θαη κε ηα έδηα 

                                                                                                                                                                                
 « 1. Σε πεξίπησζε πνπ νη ππφ παξνρή ππεξεζίεο δελ παξαδνζνχλ εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε 
ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 218 ηνπ 
Ν.4412/16 θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
 
 2. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο, παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο πα-
ξάδνζεο (άξζξν 206, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16). 
 
 3. Σε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, εληφο είθν-
ζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 
 
 4. Επίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ κε ππν-
γξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Με απφθαζε ηεο Υπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο (επηηξνπή αμηνιφ-
γεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ), δχλαηαη λα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππαηηίσο δελ ελεξγεί 
ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, 
έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 & 207 ηνπ Ν.4412/16.» 
 



κΫζα, εηζπξΪηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΜΣΑ πνπ πξνΫξρνληαη απφ πνηληθΫο ξά-
ηξεο. 
 
 

3. Ο πξνκεζεπηάο επηβαξχλεηαη κε ηα πΪζεο θχζεσο Ϋμνδα κΫρξη ηελ 
παξΪδνζε ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ ζηε ΜνλΪδα – Τπεξεζέα θαη ηα Ϋμνδα εξγα-
ζηεξηαθψλ ειΫγρσλ ζηα απαηηνχκελα δεέγκαηα σο ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξα-
γξΪθνπο 5 Ϋσο 7 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ησλ παξφλησλ εηδηθψλ φξσλ. 

 
4. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 
             Ο  

Δ.Ο.Τ. 
 
       Αζκρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηηλαο 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΤΓ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα5 και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΚΕΔΑ ΚΟΣΙΝΑ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *.......+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΣΙΝΑ, ΣΚ 600 63, ΚΟΣΙΝΑ 

ΠΙΕΡΙΑ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΜΧΟ (Ο) ΤΦΑΝΣΙΔΗ ΣΤΛΙΑΝΟ] 

- Σθλζφωνο: *23520-90140] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *kedas@haf.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [(15111200-1,15113000-3,15112130-6,15115000-7)] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
5
  ε πεξέπησζε πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά /αλαζΫησλ θνξΫαο εέλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κέαο (ελφο) ζα αλαθΫξεηαη 

ην ζχλνιν απηψλ 
 



Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι6: 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ7; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

                                                           
6
  ΔπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξκνδέσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

7
  ΒιΫπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθν-
πνχο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνέαο ν 
εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ 
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 



αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο8: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ9; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

                                                           
8
  Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελ πηζηνπνέεζε. 

9
  Δηδηθφηεξα σο κΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 



Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

  



Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ10   

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

                                                           
10

  Δπηζεκαέλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη 
νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 



Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

i. Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  



Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ11 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ12· 

2. δωροδοκία13  14 · 

3. απάτθ15 · 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ16 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ17 · 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 18. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου19 το οποίο είναι 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

                                                           
11

  χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά 

ε θαη' εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δε-
κφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
12

  Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
13

  χκθσλα κε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθΫξεηαη σο “δηαθζνξΪ”. 
14

  Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪι-

ιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003 γηα ηελ θαηαπν-
ιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ φπσο νξέ-
δεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφ-
ζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
15

  ΚαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηε πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπ-

ξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο 
Σχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε 
απηήλ Πξσηνθφιισλ. 
16

  Όπσο νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002 γηα ηελ θαηα-

πνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ εζηθά 
απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα εγθιάκαηνο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαέζην. 
17

  Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 

26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέ-
εζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξα-
ζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
18

  Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο νδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 5εο 

Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε 
νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
19

  Ζ ελ ιφγσ ππνρξΫσζε αθνξΪ ηδέσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσ-

πηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπ-
ιν θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ) 



μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+20
 

Εάν ναι, αναφζρετε21: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+22  

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
23; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν24: 

*……+ 

  

                                                           
20

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
21

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
22

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
23

  Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ κε ηειεζέδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν απνθιεηζκνχ πνπ 
νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (Ϊξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαέν εδΪθην) 
24

  ΛακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηάξα ησλ εγθιεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ δηαπξαρζεέ (κεκνλσκΫλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθΪ ...), ε επεμάγεζε πξΫπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επΪξθεηα ησλ κΫηξσλ πνπ ιάθζεθαλ. 



Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ25, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;26 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 27 

                                                           
25

  ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά α-
ζθΪιηζε (Ϊξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδΪθην). 
26

  εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

εέλαη δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιάο θφξσλ ά αζθαιη-
ζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαέξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 
πεξηβΪιινληνο ά/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ, ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο 
πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 
αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪ-
θνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ζε αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο ηεο πξνζεζκέαο 
ππνβνιάο πξνζθνξΪο 
27

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 



αναφζρετε: *……+*……+*……+ 



Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου28; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
29: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ30  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

                                                           
28

  Όπσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θεέκελεο 

δηαηΪμεηο, ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2 . 
29

  Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
30

  Άξζξν 73 παξ. 5. 



θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα31; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 32, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ33; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

                                                           
31

  Δθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλε δηΪηαμε, λα ζπκπιεξσζεέ αλΪινγα ην 

ΣΔΤΓ πρ Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
32

  Όπσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
33

  Πξβι Ϊξζξν 48. 



Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια34 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

                                                           
34

  Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ Καλνλη-

ζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού Απάντθςθ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋιαβε γλψζε ηεο 

δηΪηαμεο ηεο παξ. 12 ηνπ Ϊξζξνπ 66 ηνπ 

α.λ.1400/1973 θαη φηη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηάζεη σο Ϊκεζνπο ά Ϋκκεζνπο 

αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεέα 

Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιΪδσλ ησλ ΔΓ, 

γηα ηνπο νπνένπο δελ παξάιζε πεληαεηέα 

απφ ηελ απνζηξαηεέα απηψλ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋιαβε γλψζε θαη 

απνδΫρεηαη ην ζχλνιν ησλ Γεληθψλ θαη 

Δηδηθψλ φξσλ ηεο Γηαθάξπμεο, θαζψο θαη 

φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ δηαηΪμεσλ πνπ 

δηΫπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζένπ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

  



Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

  

ii. Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται35, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν36 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

                                                           
35

  Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ. 4250/2014 
36

  Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο (δηαδηθηπαθή δηεχ-

ζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε. 



 

      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»        θνηέλα 23-3-17 
ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκέα Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα:  

ΑΦΜ:       

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο:   

Α/Α CPV Πεξηγξαθά 
Δέδνπο 

ΜΜ Πνζ  Σηκά ΜΜ 
ρσξέο 

Φ.Π.Α. (€) 

πλνιηθά 
Αμέα ρσξέο 
Φ.Π.Α. (€) 

ΟινγξΪθσο Φ.Π.Α. 
(%) 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

         

         

         

46
 ύλνιν ρσξίο Φ.Π.Α. (€) :    

47
 Φ.Π.Α. (€) :    

48
 ύλνιν κε Φ.Π.Α. (€) :    

 
   

                                                           
37

  ΑλαγξΪθεηαη ν Αχμσλ Αξηζκφο εθΪζηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο. 
38

  Ο θσδηθφο θνηλνχ ιεμηινγένπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο (CPV) φπσο πηνζεηάζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 

2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Ννεκβξένπ 2002 θαη ηζρχεη (www.gge.gr). 
39

  ΑλαγξΪθεηαη ε Πεξηγξαθά εθΪζηνπ εέδνπο (αγαζνχ ά ππεξεζέαο), φπσο δεηεέηαη κε ηελ Σερληθά Πξνδηαγξαθά ηεο 

Γηαθάξπμεο. 
40

  ΑλαγξΪθεηαη ε ΜνλΪδα ΜΫηξεζεο (ΜΜ) κε ηελ νπνέα πξνζθΫξεηαη Ϋθαζην εέδνο (π.ρ. αγαζφ: ηεκΪρην, ρηιηφ-

γξακκν θ.Ϊ. – παξνρά ππεξεζέαο: Ϊπαμ, εκΫξεο, κάλεο, Ϋηνο θ.Ϊ.), φπσο δεηεέηαη κε ηελ Σερληθά Πξνδηαγξαθά ηεο Γηαθάξπ-
μεο ά Ϊιιε ζπκβαηά. 
41

  ΑλαγξΪθεηαη ε Πνζφηεηα εθΪζηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο βΪζεη ηεο πξνζθεξφκελεο ΜνλΪδα ΜΫηξεζεο (ΜΜ). 
42

  ΑλαγξΪθεηαη ε πξνζθεξφκελε Σηκά ΜνλΪδαο ΜΫηξεζεο εθΪζηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο ζε επξψ (κφλν αξηζκε-

ηηθΪ κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα). 
43

 ΑλαγξΪθεηαη ε πλνιηθά Αμέα εθΪζηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο ρσξέο Φ.Π.Α. ζε επξψ, αξηζκεηηθΪ κε δχν δεθαδη-

θΪ ςεθέα, ε νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ηεο Πνζφηεηαο [ηάιε (5)] επέ ηελ Σηκά ΜνλΪδαο ΜΫηξεζεο [ηάιε 
(6)]. ε πεξέπησζε πνπ ην εέδνο πξνζθΫξεηαη κε Ϋθπησζε, απηά ε Ϋθπησζε ζπλππνινγέδεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε Σηκά 
ΜνλΪδαο ΜΫηξεζεο θαη φρη ζηελ πλνιηθά Αμέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, εηδΪιισο ε πξνζθνξΪ ζεσξεέηαη ελαιιαθηηθά 
πξνζθνξΪ ά αληηπξνζθνξΪ θαη απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθάξπμεο. 
44

  ΑλαγξΪθνληαη νινγξΪθσο ηα αξηζκεηηθΪ πνζΪ ηεο ηάιεο (7) θαη ησλ πεδέσλ (8), (9) θαη (10). 
45

  ΑλαγξΪθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζην νπνέν ππΪγεηαη Ϋθαζην πξνζθεξφκελν εέδνο, φπσο απηφ ηζρχεη θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. 
46

  ΑλαγξΪθεηαη ε πλνιηθά Αμέα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ρσξέο Φ.Π.Α. ζε επξψ, αξηζκεηηθΪ κε δχν δεθαδηθΪ 

ςεθέα, ε νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηεη σο ην Ϊζξνηζκα ησλ πλνιηθψλ Αμηψλ ηεο ηάιεο (7). ε πεξέπησζε πξνζθεξφκελεο 
Ϋθπησζεο, απηά ε Ϋθπησζε ζπλππνινγέδεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε Σηκά ΜνλΪδαο ΜΫηξεζεο εθΪζηνπ εέδνπο θαη φρη ζηελ 
πλνιηθά Αμέα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, εηδΪιισο ε πξνζθνξΪ ζεσξεέηαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ ά αληηπξνζθνξΪ θαη 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθάξπμεο. 
47

  ΑλαγξΪθεηαη ν πλνιηθφο Φ.Π.Α. ζε επξψ, ν νπνένο βαξχλεη ηελ πξνκάζεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, αξηζκε-

ηηθΪ κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα, θαη πξΫπεη λα πξνθχπηεη σο ην Ϊζξνηζκα ησλ Φ.Π.Α. εθΪζηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο κε βΪζε 
ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. ηεο ηάιεο (11). 
48

  ΑλαγξΪθεηαη ε πλνιηθά Αμέα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε Φ.Π.Α. ζε επξψ, αξηζκεηηθΪ κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα, 

ε νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηεη σο ην Ϊζξνηζκα ησλ πεδέσλ (8) θαη (9). 



 
ΗΜΔΙΧΔΙ 
 

1. Ζ αλσηΫξσ ηηκά ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θξαηάζεηο ππΫξ δεκνζένπ πν-
ζνζηνχ 0,06216% θαη ε παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο πνζνζηνχ 4% (γηα πιη-
θΪ/αγαζΪ), πνζΪ ηα νπνέα ζα παξαθξαηεζνχλ θαηΪ ηελ εμφθιεζε. 
 
 2. ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ν Πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπΪ 
Ϋμνδα: 
 
 α. ΜεηαθνξηθΪ, δπγηζηηθΪ, εθθνξησηηθΪ, πΪζεο κνξθάο Ϋμνδα ειΫγρνπ 
– δνθηκψλ θαη ινηπΪ Ϋμνδα, ηα νπνέα απαηηνχληαη κΫρξη ηελ Οξηζηηθά Πνηνηηθά θαη 
Πνζνηηθά Παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξΪδνζεο. 
 
 β. Όια ηα Ϋμνδα πηζηνπνέεζεο, δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιέζεσλ, 
θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξέπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
ά θαζπζηεξεκΫλσλ παξαδφζεσλ. 
 

2. Ηζρχο πξνζθνξΪο : Δθαηφλ εέθνζη (120) εκΫξεο. 
 

 
 
             Ο  

Δ.Ο.Τ. 
 
       Αζκρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηηλαο 
 



 
      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»        θνηέλα 23-3-17 
ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ………………………….. 
ΚαηΪζηεκα …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ).............................. 
         
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο   ………………     
ΠΟΟ ΔΤΡΧ ……………………        

Πξνο: (Αλαγξαθεηαη ε Τπεξεζέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνέα απεπ-

ζχλεηαη)    

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 
-Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπε-
ηηθάο επηζηνιάο αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη 
νινγξΪθσο) …………..……….. …….  ζην νπνέν θαη κφλν πεξηνξέδεηαη ε ππν-
ρξΫσζά καο, ππΫξ  ηεο εηαηξεέαο ……………………………………….. Γ\λζε 
…………………………………………………………. ΑΦΜ 
........................................... γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε απφ απηάλ ησλ φξσλ ηεο κε 
αξηζκφ …………. ζχκβαζεο, πνπ ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα ηελ πξνκάζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο ……/….) πξνο θΪιπςε αλαγθψλ 
ηνπ ……………. θαη ην νπνέν πνζφ θαιχπηεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ζπκ-
βαηηθάο πξν Φ.Π.Α. αμέαο ………............................ΔΤΡΧ απηάο.  
- Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά 
κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλε-
ζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε 
εηδνπνέεζά ζαο. 
-  ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεη-
ηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζά ηζρχεη κΫρξη ηελ ................................... 

    -  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋ-
ρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχ-
ζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξ-
γεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.  

             Ο  
Δ.Ο.Τ. 

 
       Αζκρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηηλαο 



 
      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»        θνηέλα 23-3-17 
ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ – ΣΡΟΦΙΜΧΝ 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_____________________________________________ 
ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ______________________________ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ________________________________________ 
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_______________________________________ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ____________________________________ 
ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
 α._________________________________________________________ 
 β._________________________________________________________ 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ________________________________(νινγξΪθσο) 
ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 α. (εθδέδνπζα αξρά)__________________(Ζκεξνκ. Έθδνζεο)_________ 
 β. ηζρχο Ϊδεηαο κΫρξη __________________________________________ 
   
ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ 
 α. Αζηπθηεληαηξηθά Τπεξεζέα___________________________________ 
 β. Αζηηαηξηθά Τπεξεζέα________________________________________ 
 γ. Άιιεο αξρΫο (Γεκφζηεο – ηξαηησηηθΫο)_________________________ 
 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ (3 ά 5 κΫιε) 
 α.______________________________________________(Πξφεδξνο) 
 β._____________________________________________ 
 γ.____________________________________________ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ_______________________ 
ΓΗΑΣΑΓΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ__________________________________ 
 
 
 
ΖΜΔΗΧΖ : 
ηελ επηηξνπά ζα πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη ππνρξεσηηθΪ Αμθνο Τγεηνλνκηθνχ Κηελέα-
ηξνο ά Ηαηξφο-Οδνληέαηξνο-Φαξκαθνπνηφο-Ννζειεπηάο Τγεηνλνιφγνο ά, εθφζνλ 
απηφ δελ εέλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο ΜνλΪδνο. 
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗ-
ΘΔΧΡΖΖ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1. ΠεγΫο κνιχλζεσο     
Ϋμσ απφ ηηο           ε-
γθαηαζηΪζεηο. 

Δπηζεσξάζηε ζε κηα ινγηθά αθηέλα πεξέπνπ 
250 κΫηξσλ απφ ηηο θχξηεο εγθαηαζηΪζεηο γηα: 
•ΚαηαζηΪζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλε 

  

•Βηνκεραλέεο πνπ κνιχλνπλ   

•ΛηκλΪδνληα λεξΪ   

•ΜεηεσξνινγηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ κνιχλνπλ 
ην πεξηβΪιινλ 

  

•ΔγθαηαζηΪζεηο εθηξνθάο δψσλ   

•ΑλνηθηΫο απνρεηεχζεηο   

•ΑθΪιππηα ζθνππέδηα   

•Πεξέθξαμε απιάο   

2. Τγηεηλά ηεο απιάο        
ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

•ΜΫγεζνο ηεο απιάο   

•ΚαηΪζηαζε επηθΪλεηαο εδΪθνπο   

•ΛηκλΪδνληα λεξΪ   

•ΑλνηθηΫο απνρεηεχζεηο   

•ΑθΪιππηα ζθνππέδηα   

•Καζαξηφηεηα ηεο απιάο   

•Πξνζηαζέα θαηΪ εληφκσλ   

•ΚαηαπνιΫκεζε πηελψλ   

ΚΣΗΡΗΑ 

3. ΓΪπεδα,        Παηψ-
καηα θαη ΟξνθΫο 

•Λεέα ηνηρψκαηα   

•ΡσγκΫο   

•Καζαξηφηεηα   

•πρλφηεηα θαη επΪξθεηα θαζαξηφηεηνο θαη   
 απνιπκΪλζεσο 

  

•Πξνζηαζέα απφ ηπηΪκελα Ϋληνκα   

•ΜΫηξα ειΫγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απηνκαηηζκφο ζηηο πφξηεο   

•ΜΫζα θαζαξηζκνχ   

•Υξάζε αλεπεμΫξγαζηνπ ακηΪληνπ   

•ρεηηθΫο επηγξαθΫο θαη ζάκαηα   

4. Αεξηζκφο •ΔπΪξθεηα κεραληθνχ θπζηθνχ αεξηζκνχ   

•Φέιηξα   

•Κιηκαηηζκφο   

5. Φσηηζκφο •Καηαιιειφηεηα θσηηζκνχ   

•ΔπΪξθεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ   

•ΔπΪξθεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ   

   

6. Παξνρά λεξνχ •ΠξνΫιεπζε λεξνχ   

•Πνζηκφηεηα   

•Κξχν λεξφ   

•Εεζηφ λεξφ   

•Μνξθά επεμεξγαζέαο   
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗ-
ΘΔΧΡΖΖ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

7. ΣνπαιΫηεο •Αξηζκφο δηαζεζέκσλ – ηχπνη   

•ΓΪπεδα – ηνηρψκαηα   

•ηεγλσηάξηα ρεξηψλ   

•Δμαεξηζκφο   

•ΚαζξΫπηεο   

•Φσηηζκφο   

•Απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα   

•ΠαξνρΫο λεξνχ, επΪξθεηα, δηαλνκά.   

•απνχλη   

•Υαξηέ ηνπαιΫηαο   

•Δπηθνηλσλέα κε ηνπο ρψξνπο W.C.   

•ΔλδηΪκεζνο αεξηδφκελνο ρψξνο    

•Αλεμαξηεζέα ζε επθνιέεο θαζαξηφηεηνο   

•ΔπηγξαθΫο θαη ζάκαηα   

8. ΑπνρΫηεπζε •Έιεγρνο γηα αλνηθηΪ ζεκεέα ζην ζχζηεκα    
   απνρΫηεπζεο 

  

•πλΫρεηα απνρεηεχζεσο   

•ΔπΪξθεηα ιεηηνπξγέαο   

•Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο   

9.   πρλφηεηα θαη ε-
πΪξθεηα θαζαξηφ-
ηεηαο θαη απνιπ-
κΪλζεσο κεραλε-
κΪησλ 

•πρλφηεηα    

•Απνηειεζκαηηθφηεηα   

•ΜΫζνδνη   

   

ΑΠΟΘΖΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

10. Απνζάθεο  
      πξψησλ πιψλ 

•Γπλαηφηεηα   

•ΓΪπεδν –ηνηρψκαηα-νξνθΫο   

•Κνηλά απνζάθεπζε πξντφλησλ   

•Αεξηζκφο   

•Φσηηζκφο   

11. Απνζάθεο γηα ηα  
  ηειηθΪ  πξντφληα 

•πρλφηεηα θαη επΪξθεηα  
   θαζαξηφηεηαο θαη  απνιπκΪλζεσο 

  

•ΜΫηξα ειΫγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απνζάθεπζε   

•Θεξκνθξαζέα   

•Τγξαζέα   

•Όξγαλα κΫηξεζεο πγξαζέαο   

•Όξγαλα κΫηξεζεο ζεξκνθξαζέαο   

12. Δπηζεψξεζε ησλ 
     πξψησλ πιψλ θαηΪ 
     ηελ δηΪξθεηα ηεο 
     παξαγσγάο 
(αιπζέδα παξαγσγάο) 

•πρλφηεηα   

•Αξηζκφο δεηγκΪησλ πνπ ζηΫιλνληαη γηα 
   εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε 

  

•Δέδνο εξγαζηεξηαθάο εμΫηαζεο   

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Β-4-4 
 

13. Τγηεηλά 
      πξνζσπηθνχ 

•ΔπΪξθεηα   

•ΚαηΪζηαζε πγεέαο πξνζσπηθνχ   

•Πξνζσπηθά πγηεηλά   

•Πεξηνδηθφο Ϋιεγρνο βηβιηαξέσλ πγεέαο   

•ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο πξνζσπηθνχ  
  εθφζνλ απαηηεέηαη θαη ζπρλφηεηα 

  

•Καζαξηφηεηα θαη επθνιέεο ινπηξψλ  
 πιπζέκαηνο. 

  

•Πξνζηαηεπηηθφο ηκαηηζκφο.   

•Καζαξηφηεηα ηκαηηζκνχ.   

•ΑπνιπκαληηθΪ κΫζα ρεηξψλ   

•Απηνκαηηζκνέ απνιπκΪλζεσο   

 

 

ΚαηαγξΪςηε ηα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη: ______________________   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ_ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ ___________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    (Ζκεξνκελέα)                  

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
                      Ο                                                                                          ΣΑ 
              ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΜΔΛΖ 
 
ΗΜΔΙΧΗ:  

Όηαλ δελ ππΪξρνπλ παξαηεξάζεηο ά ζρφιηα αλαγξΪθεηαη ε ιΫμε  «νπδΫλ» 
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ΦΤΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΧ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ – ΣΡΟΦΙΜΧΝ 
 
ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ____________________________________________ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ____________________________________________________ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ____________________________________ 

Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΔΛΔ-
ΣΖ 

ΒΑΘΜΟΗ ΜΟΝΑ-
ΓΔ 

          ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1 ΠεγΫο κνιχλζεσο Ϋμσ απφ ηηο εγθαηα-
ζηΪζεηο 

15 Υ   

2 Τγηεηλά ηεο απιάο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 19 Υ   

          ΚΣΗΡΗΑ 

3 ΓΪπεδα – ηνηρψκαηα 23 Υ   

4 Αεξηζκφο 9 Υ   

5 Φσηηζκφο 9 Υ   

6 Νεξφ 15 Υ   

7 ΣνπαιΫηεο 15 Υ   

8 ΑπνρΫηεπζε 12 Υ   

9 πρλφηεηα θαη επΪξθεηα θαζαξηφηεηνο 
θαη απνιπκΪλζεσο ησλ κεραλεκΪησλ 

 
17 Υ 

  

          ΑΠΟΘΖΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

10 Απνζάθεο γηα πξψηεο χιεο 30 Υ   

11 Απνζάθεο γηα ηειηθΪ πξντφληα 22 Υ   

12 Έιεγρνο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο παξα-
γσγάο 

53 Υ   

13 Τγηεηλά πξνζσπηθνχ 94 Υ   

                                                                     πλνιηθή βαζκνινγία ζε κό-
ξηα 

 

 
ΓΝΧΜΑΣΔΤΗ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ – ΜΖ ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΖΜΔΗΧΖ: 
Όηαλ Ϋλα ζΫκα ειΫγρνπ δελ πξνβιΫπεηαη λα ππΪξρεη ηφηε δέδεηαη ν Βαζκφο 2. Απ-
ηφ ζα εμαζθαιέζεη δέθαην ηειηθφ αξηζκφ κνλΪδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο. 
            
 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
                      Ο                                                                                          ΣΑ 
              ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΜΔΛΖ 
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ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 
  
 Ζ θιέκαθα βαζκνινγάζεσο γηα θΪζε παξΪκεηξν εέλαη ρσξηζκΫλε ζε ηΫζζε-
ξηο βαζκέδεο σο αθνινχζσο: 
 0 = κε απνδεθηό 
 1 = αλεπηζύκεην αιιά απνδεθηό 
 2 = απνδεθηό 
 3 = πνιύ απνδεθηό 
 
 Οη επεμεγάζεηο πνπ αθνινπζνχλ εέλαη ηα θξηηάξηα γηα βαζκνιφγεζε 
 
Βαζκφο 3 Πνιχ απνδεθηφ    -Τπνδεηγκαηηθά εγθαηΪζηαζε 

-
Δμνπιηζκφο Ϊξηηνο – πξαθηηθά εξγαζέαο 

     -Γελ αλακΫλνληαη ζθΪικαηα 
-

Δληχπσζε αξέζηε 
 
Βαζκφο 2 Απνδεθηφ   -Ηθαλνπνηεηηθά εγθαηΪζηαζε 

-
Ηθαλνπνηεηηθά Τγηεηλά-Πξαθηηθά εξγαζέαο-
χγρξνλνο εμνπιηζκφο-Δληχπσζε θαιά – ιέαλ 
θαιά 

 
Βαζκφο 1 Αλεπηζχκεην  -Γεληθφ επέπεδν 
     ΑιιΪ απνδεθηφ   -Πξαθηηθά εξγαζέαο     
     -Δμνπιηζκφο θιπ. αθάλνπλ πεξηζψξηα γηα βει-
ηέσζε, αιιΪ δελ εέλαη απεηιά γηα ηελ αμηνπηζηέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.  
 
Βαζκφο 0  Με απνδεθηφ     -Πξαθηηθά εξγαζέαο 
      Δμνπιηζκφο θιπ. κε ζνβαξΫο αηΫιεηεο 

-Ζ αμηνπηζηέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφ-
ληνο ζα Ϋκπαηλε ζε ακθηζβάηεζε. 

 
 
Ζ απφδνζε ηνπ βαζκνχ 0 (κεδΫλ) ζε κέα απφ ηηο παξακΫηξνπο θΪλεη ηελ εγθα-

ηΪζηαζε ά βηνκεραλέα κε απνδεθηά κΫρξη λα γέλνπλ νη θαηΪιιειεο βειηηψζεηο 
 
  
Ζ επηηξνπά πνπ ζα ειΫγμεη ηνπο ρψξνπο, ζα ζπκπιεξψζεη ην θχιιν επηζεσξά-
ζεσο Βηνκεραληψλ – Σξνθέκσλ κε ηελ θαηΪιιειε βαζκνινγέα, αλαιπηηθΪ γηα θΪζε 
αληηθεέκελν ζΫκαηνο.  
 
 Ο κΫζνο φξνο ηεο βαζκνινγέαο ησλ 13 θαηεγνξηψλ (ζε αθΫξαην αξηζκφ) ζα 
κεηαθεξζεέ αληέζηνηρα ζην θχιιν βαζκνινγάζεσο πξνθεηκΫλνπ, κεηΪ ηνλ πνιια-
πιαζηαζκφ ηνπο κε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο, λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθά βαζ-
κνινγέα. 



  
 Σν βαζκνινγηθφ ζχζηεκα εέλαη ζρεδηαζκΫλν Ϋηζη ψζηε ν πςειφηεξνο δπλα-
ηφο βαζκφο ησλ κνξέσλ λα εέλαη 999. Σν επέπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεέ σο απνδε-
θηά κηα βηνκεραλέα εέλαη ηα 650 κφξηα (65%). 
 
 
       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληέδεο 
        Δ.Ο.Τ 
 
 
    ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»        θνηέλα 23-3-17 
ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116 
 
ΦΤΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΧ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ - ΜΔΣΑΠΧ-

ΛΗΣΧΝ 
 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_____________________________________________ 
ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ______________________________ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ________________________________________ 
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_______________________________________ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ____________________________________ 
ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
 α._________________________________________________________ 
 β._________________________________________________________ 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ________________________________(νινγξΪθσο) 
ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 α. (εθδέδνπζα αξρά)__________________(Ζκεξνκ. Έθδνζεο)_________ 
 β. ηζρχο Ϊδεηαο κΫρξη __________________________________________ 
   
ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ 
 α. Αζηπθηεληαηξηθά Τπεξεζέα___________________________________ 
 β. Αζηηαηξηθά Τπεξεζέα________________________________________ 
 γ. Άιιεο αξρΫο (Γεκφζηεο – ηξαηησηηθΫο)_________________________ 
 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ (3 ά 5 κΫιε) 
 α.______________________________________________(Πξφεδξνο) 
 β._____________________________________________ 
 γ.____________________________________________ 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ_______________________ 
ΓΗΑΣΑΓΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ__________________________________ 
 
 
 
ΖΜΔΗΧΖ : 
ηελ επηηξνπά ζα πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη ππνρξεσηηθΪ Αμθνο Τγεηνλνκηθνχ Κηελέα-
ηξνο ά Ηαηξφο-Οδνληέαηξνο-Φαξκαθνπνηφο-Ννζειεπηάο Τγεηνλνιφγνο ά, εθφζνλ 
απηφ δελ εέλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο ΜνλΪδνο. 
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗ-
ΘΔΧΡΖΖ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1. ΠεγΫο κνιχλζεσο     
Ϋμσ απφ ηηο           ε-
γθαηαζηΪζεηο. 

Δπηζεσξάζηε ζε κηα ινγηθά αθηέλα πεξέπνπ 
250 κΫηξσλ απφ ηηο θχξηεο εγθαηαζηΪζεηο γηα: 
•ΚαηαζηΪζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλε 

  

•Βηνκεραλέεο πνπ κνιχλνπλ   

•ΛηκλΪδνληα λεξΪ   

•ΜεηεσξνινγηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ κνιχλνπλ 
ην πεξηβΪιινλ 

  

•ΔγθαηαζηΪζεηο εθηξνθάο δψσλ   

•ΑλνηθηΫο απνρεηεχζεηο   

•ΑθΪιππηα ζθνππέδηα   

•Πεξέθξαμε απιάο   

2. Τγηεηλά ηεο απιάο        
ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

•ΜΫγεζνο ηεο απιάο   

•ΚαηΪζηαζε επηθΪλεηαο εδΪθνπο   

•ΛηκλΪδνληα λεξΪ   

•ΑλνηθηΫο απνρεηεχζεηο   

•ΑθΪιππηα ζθνππέδηα   

•Καζαξηφηεηα ηεο απιάο   

•Πξνζηαζέα θαηΪ εληφκσλ   

•ΚαηαπνιΫκεζε πηελψλ   

ΚΣΗΡΗΑ 

3. ΓΪπεδα,        Παηψ-
καηα θαη ΟξνθΫο 

•Λεέα ηνηρψκαηα   

•ΡσγκΫο   

•Καζαξηφηεηα   

•πρλφηεηα θαη επΪξθεηα θαζαξηφηεηνο θαη   
 απνιπκΪλζεσο 

  

•Πξνζηαζέα απφ ηπηΪκελα Ϋληνκα   

•ΜΫηξα ειΫγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απηνκαηηζκφο ζηηο πφξηεο   

•ΜΫζα θαζαξηζκνχ   

•Υξάζε αλεπεμΫξγαζηνπ ακηΪληνπ   

•ρεηηθΫο επηγξαθΫο θαη ζάκαηα   

4. Αεξηζκφο •ΔπΪξθεηα κεραληθνχ θπζηθνχ αεξηζκνχ   

•Φέιηξα   

•Κιηκαηηζκφο   

5. Φσηηζκφο •Καηαιιειφηεηα θσηηζκνχ   

•ΔπΪξθεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ   

•ΔπΪξθεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ   

   

6. Παξνρά λεξνχ •ΠξνΫιεπζε λεξνχ   

•Πνζηκφηεηα   

•Κξχν λεξφ   

•Εεζηφ λεξφ   

•Μνξθά επεμεξγαζέαο   
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗ-
ΘΔΧΡΖΖ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

7. ΣνπαιΫηεο •Αξηζκφο δηαζεζέκσλ – ηχπνη   

•ΓΪπεδα – ηνηρψκαηα   

•ηεγλσηάξηα ρεξηψλ   

•Δμαεξηζκφο   

•ΚαζξΫπηεο   

•Φσηηζκφο   

•Απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα   

•ΠαξνρΫο λεξνχ, επΪξθεηα, δηαλνκά.   

•απνχλη   

•Υαξηέ ηνπαιΫηαο   

•Δπηθνηλσλέα κε ηνπο ρψξνπο W.C.   

•ΔλδηΪκεζνο αεξηδφκελνο ρψξνο    

•Αλεμαξηεζέα ζε επθνιέεο θαζαξηφηεηνο   

•ΔπηγξαθΫο θαη ζάκαηα   

8. ΑπνρΫηεπζε •Έιεγρνο γηα αλνηθηΪ ζεκεέα ζην ζχζηεκα    
   απνρΫηεπζεο 

  

•πλΫρεηα απνρεηεχζεσο   

•ΔπΪξθεηα ιεηηνπξγέαο   

•Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο   

9.   πρλφηεηα θαη ε-
πΪξθεηα θαζαξηφ-
ηεηαο θαη απνιπ-
κΪλζεσο κεραλε-
κΪησλ 

•πρλφηεηα    

•Απνηειεζκαηηθφηεηα   

•ΜΫζνδνη   

   

ΑΠΟΘΖΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

10. Απνζάθεο  
      πξψησλ πιψλ 

•Γπλαηφηεηα   

•ΓΪπεδν –ηνηρψκαηα-νξνθΫο   

•Κνηλά απνζάθεπζε πξντφλησλ   

•Αεξηζκφο   

•Φσηηζκφο   

11. Απνζάθεο γηα ηα  
  ηειηθΪ  πξντφληα 

•πρλφηεηα θαη επΪξθεηα  
   θαζαξηφηεηαο θαη  απνιπκΪλζεσο 

  

•ΜΫηξα ειΫγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απνζάθεπζε   

•Θεξκνθξαζέα   

•Τγξαζέα   

•Όξγαλα κΫηξεζεο πγξαζέαο   

•Όξγαλα κΫηξεζεο ζεξκνθξαζέαο   

12. Δπηζεψξεζε ησλ 
     πξψησλ πιψλ θαηΪ 
     ηελ δηΪξθεηα ηεο 
     παξαγσγάο 
(αιπζέδα παξαγσγάο) 

•πρλφηεηα   

•Αξηζκφο δεηγκΪησλ πνπ ζηΫιλνληαη γηα 
   εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε 

  

•Δέδνο εξγαζηεξηαθάο εμΫηαζεο   
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13. Τγηεηλά 
      πξνζσπηθνχ 

•ΔπΪξθεηα   

•ΚαηΪζηαζε πγεέαο πξνζσπηθνχ   

•Πξνζσπηθά πγηεηλά   

•Πεξηνδηθφο Ϋιεγρνο βηβιηαξέσλ πγεέαο   

•ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο πξνζσπηθνχ  
  εθφζνλ απαηηεέηαη θαη ζπρλφηεηα 

  

•Καζαξηφηεηα θαη επθνιέεο ινπηξψλ  
 πιπζέκαηνο. 

  

•Πξνζηαηεπηηθφο ηκαηηζκφο.   

•Καζαξηφηεηα ηκαηηζκνχ.   

•ΑπνιπκαληηθΪ κΫζα ρεηξψλ   

•Απηνκαηηζκνέ απνιπκΪλζεσο   

 

 

ΚαηαγξΪςηε ηα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη: ______________________   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ_ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ ___________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    (Ζκεξνκελέα)                  

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
                      Ο                                                                                          ΣΑ 
              ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΜΔΛΖ 
 
ΗΜΔΙΧΗ:  

Όηαλ δελ ππΪξρνπλ παξαηεξάζεηο ά ζρφιηα αλαγξΪθεηαη ε ιΫμε  «νπδΫλ» 
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ΦΤΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΧ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ - ΜΔΣΑΠΧ-
ΛΗΣΧΝ 
 
ΟΝΟΜΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ- ΜΔΣΑΠΧΛΖΣΖ ____________________________ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

_______________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΘΜΟΗ ΜΟΝΑΓΔ 

          ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1 ΠεγΫο κνιχλζεσο Ϋμσ απφ ηηο εγθαηα-
ζηΪζεηο 

15 Υ   

2 Τγηεηλά ηεο απιάο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 18 Υ   

          ΚΣΗΡΗΑ 

3 ΓΪπεδα – ηνηρψκαηα 22 Υ   

4 Αεξηζκφο 9 Υ   

5 Φσηηζκφο 9 Υ   

6 Νεξφ 15 Υ   

7 ΣνπαιΫηεο 15 Υ   

8 ΑπνρΫηεπζε 12 Υ   

          ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

9 πρλφηεηα θαη επΪξθεηα θαζαξηφηεηνο 
θαη απνιπκΪλζεσο ησλ κεραλεκΪησλ 

 
36 Υ 

  

          ΑΠΟΘΖΚΔ  

10 Απνζάθεο  94 Υ   

11 Τγηεηλά πξνζσπηθνχ 88 Υ   

                πλνιηθή βαζκνινγία ζε κόξηα  

 
ΓΝΧΜΑΣΔΤΗ  
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ – ΜΖ ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
ΗΜΔΙΧΗ: 
Όηαλ Ϋλα ζΫκα ειΫγρνπ πξνβιΫπεηαη λα ππΪξρεη, ηφηε δέδεηαη ν Βαζκφο 2, ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεέ δέθαην ηειηθφ αξηζκφ κνλΪδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο. 

 
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
                      Ο                                                                                          ΣΑ 
              ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΜΔΛΖ 
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 ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 
  
 Ζ θιέκαθα βαζκνινγάζεσο γηα θΪζε παξΪκεηξν εέλαη ρσξηζκΫλε ζε ηΫζζε-
ξηο βαζκέδεο σο αθνινχζσο: 
 0 = κε απνδεθηό 
 1 = αλεπηζύκεην αιιά απνδεθηό 
 2 = απνδεθηό 
 3 = πνιύ απνδεθηό 
 
 Οη επεμεγάζεηο πνπ αθνινπζνχλ εέλαη ηα θξηηάξηα γηα βαζκνιφγεζε 
 
Βαζκφο 3 Πνιχ απνδεθηφ   -Τπνδεηγκαηηθά εγθαηΪζηαζε  
      -Δμνπιηζκφο Ϊξηηνο – πξαθηηθά εξγαζέαο 
      -Γελ αλακΫλνληαη ζθΪικαηα  
      -Δληχπσζε αξέζηε 
 
Βαζκφο 2 Απνδεθηφ   -Ηθαλνπνηεηηθά εγθαηΪζηαζε  
      -Ηθαλνπνηεηηθά Τγηεηλά   
      -Πξαθηηθά εξγαζέαο    
      -χγρξνλνο εμνπιηζκφο   
      -Δληχπσζε θαιά – ιέαλ θαιά 
 
Βαζκφο 1 Αλεπηζχκεην   -Γεληθφ επέπεδν 
                 ΑιιΪ απνδεθηφ   -Πξαθηηθά εξγαζέαο    
      -Δμνπιηζκφο θιπ. 

αθάλνπλ πεξηζψξηα γηα βειηέσζε, αιιΪ 
δελ εέλαη απεηιά γηα ηελ αμηνπηζηέα ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 
Βαζκφο 0  Με απνδεθηφ   -Πξαθηηθά εξγαζέαο    
      -Δμνπιηζκφο θιπ. κε ζνβαξΫο αηΫιεηεο 

-Ζ αμηνπηζηέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφ-
ληνο ζα Ϋκπαηλε ζε ακθηζβάηεζε. 

 
Ζ απφδνζε ηνπ βαζκνχ 0 (κεδΫλ) ζε κέα απφ ηηο παξακΫηξνπο θΪλεη ηελ εγθα-

ηΪζηαζε ά βηνκεραλέα κε απνδεθηά κΫρξη λα γέλνπλ νη θαηΪιιειεο βειηηψζεηο 
 
 Ζ επηηξνπά πνπ ζα ειΫγμεη ηνπο ρψξνπο, ζα ζπκπιεξψζεη ην θχιιν επη-
ζεσξάζεσο Βηνκεραληψλ – Σξνθέκσλ κε ηελ θαηΪιιειε βαζκνινγέα, αλαιπηηθΪ 
γηα θΪζε αληηθεέκελν ζΫκαηνο.  
  
 Ο κΫζνο φξνο ηεο βαζκνινγέαο ησλ 11 θαηεγνξηψλ (ζε αθΫξαην αξηζκφ) ζα 
κεηαθεξζεέ αληέζηνηρα ζην θχιιν βαζκνινγάζεσο πξνθεηκΫλνπ, κεηΪ ηνλ πνιια-
πιαζηαζκφ ηνπο κε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο, λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθά βαζ-
κνινγέα. 
  



 Σν βαζκνινγηθφ ζχζηεκα εέλαη ζρεδηαζκΫλν Ϋηζη ψζηε ν πςειφηεξνο δπλα-
ηφο βαζκφο ησλ κνξέσλ λα εέλαη 999. Σν επέπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεέ σο απνδε-
θηά κηα βηνκεραλέα εέλαη ηα 650 κφξηα (65%). 
 
 
       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληέδεο 
        Αζκρνο (Ο) 
 
 
    ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»        θνηέλα 23-3-17 
ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116    πλ. Φχιιν Ϋλα (1) 
    

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΙΓΧΝ–ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ 
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΡΧΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 
Α. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 
 
 1. Ο Ϋιεγρνο ησλ ππφ πξνκάζεηα δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθέκσλ απφ ηνλ πξν-
κεζεπηά βαζέδεηαη ζηνλ .Κ. 422-10 (ζπγθεθξηκΫλα ζηελ Γ-2 θιΪζε επηζεσξάζε-
σο), ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ λνκνζεζέα πνπ αλαθΫξεηαη ζε ζΫκα-
ηα ειΫγρνπ ηξνθέκσλ. 
 
 2. Γηθαέσκα ειΫγρνπ Ϋρνπλ ν ππεχζπλνο ηξαη. Κηελέαηξνο θαη ζε πεξέ-
πησζε ειιεέςεσο ν Ηαηξφο ηεο ΜνλΪδαο. 
 
 3. Υξφλνο θαη πρλφηεηα ειΫγρνπ : 
 
 α. ΠεξηνδηθΪ θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηα εέδε πνπ 
πξνζθνκέδνληαη ζηνπο επέ ηφπνπ θνξεέο (ζεκεέα παξΪδνζεο) Κπιηθεέα, Μεξηθά Γη-
αρ/ζε Δζηηαηνξένπ, Μεξηθά Γηαρ/ζε Σξνθνδνζέαο. 
 
 β. ΔθηΪθησο θαη θαηΪ θαλφλα ρσξέο πξνεηδνπνέεζε, θαηΪ ηελ θξέζε ησλ 
πγεηνλνκηθψλ νξγΪλσλ, ζηελ Ϋδξα ηεο ΜνλΪδαο ά ζηα εξγνζηΪζηα – εξγαζηάξηα 
ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 γ. Ο Ϋιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηΪ ηελ ζηηγκά ηεο παξΪδνζεο ησλ πξντφ-
λησλ ζηελ ΜνλΪδα, παξνπζέα ηνπ πξνκεζεπηνχ ά ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ. 
 
 δ. Ο πξνκεζεπηάο πξνζππνγξΪθεη ζην ζρεηηθφ δειηέν δεηκγαηνιεςέαο 
(σο ε πξνζζάθε 1) ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ην φλνκα ηνπ νινγξΪθσο θαζψο θαη ε 
ηδηφηεηα ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 ε. Ζ παξαιάπηξηα ΜνλΪδα δχλαηαη λα δηελεξγεέ δεηγκαηνιεςέεο θαη ελ 
απνπζέα ηνπ πξνκεζεπηνχ ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο. Βαζηθά πξνυπφζεζε φηη ε 
δεηγκαηνιεςέα γέλεηαη απφ ηξηκειά επηηξνπά, Ϋλα κΫινο ηεο νπνέαο εέλαη ν θηελέα-
ηξνο ά ν ηαηξφο ηεο ΜνλΪδαο. 
 
 4. Δέδε ειΫγρσλ  
 
 α. Μαθξνζθνπηθφο – Οξγαλνιεπηηθφο Ϋιεγρνο :  
  (1) Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθΪ εθηξνπΫο δέλνπλ ην δηθαέσκα ηεο 
απξξέςεσο θαη κε παξαιαβάο ησλ πξντφλησλ ρσξέο λα απαηηεέηαη ππνρξεσηηθΪ 
παξαπΫξα εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ε θαηεζηξακκΫλε ζπ 
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ζθεπαζέα, πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε, αλψκαιεο νζκΫο ά γεχζεηο, απνπζέα επη-
ζεκΪλζεσλ (ζηνηρεέα πξνκεζεπηνχ, εκεξ. Παξαγσγάο ά ιάμεο θιπ). 
 
 β. Δξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο. 

 
(1) Γηελεξγεέηαη κε ζθνπφ ηελ δηαπέζησζε ηεο θαιάο πνηφηεηαο θαη ηεο ηάξεζεο 
ησλ απαηηάζεσλ ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθάο ζε πξντφληα ηα νπνέα, καθξνζθν-
πηθΪ ηνπιΪρηζηνλ, εκθαλέδνληαη θαλνληθΪ. Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελΫξ-
γεηα εξγαζηεξηαθνχ ειΫγρνπ εέλαη ε ιάςε δεηγκΪησλ θαη ε απνζηνιά ηνπο ζηα θαηΪ 
ηφπνπο ηξαηησηηθΪ ΚηεληαηξηθΪ Δξγαζηάξηα (ΚΒΗΔ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΔΝΟΚ, ΑΚΤ). 
 
 5. Δέδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ. 
 
  Οη βαζηθΫο θαηεγνξέεο εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ εέλαη νη παξαθΪησ : 
 
  α. ΜηθξνβηνινγηθΫο. 
 ηνρεχνπλ ζηελ δηαπέζησζε ηεο κηθξνβηνινγηθάο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο ε 
νπνέα δελ ζα πξΫπεη λα δηαθνξνπνηεέηαη απφ εθεέλε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ 
παξνχζα πξνδηαγξαθά. 
 
  β. ΥεκηθΫο. 
 Απνζθνπνχλ ζηελ δηαπέζησζε ηεο πνηνηηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ πξντφληνο 
(ζηαζκηθά αλΪιπζε, αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζέαο, δηαπέζησζε ηεο θαλν-
ληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξέσλ ησλ πξντφλησλ). Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθά θα-
ζνξέδεη ην ειΪρηζην απνδεθηφ θαζαξφ βΪξνο θαη ηελ εθαηνζηηαέα αλαινγέα ησλ ζπ-
ζηαηηθψλ γηα ην θαζΫλα. Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε εθαηνζηηαέα αλαινγέα ησλ ζπζηαηηθψλ 
αθνινπζεέ κε αλαινγηθφ ηξφπν ηελ πηζαλά αχμεζε ηνπ νιηθνχ βΪξνπο. Γηα παξΪ-
δεηγκα αλ Ϋλα εέδνο πξνζδηνξέδεηαη κε θαζαξφ βΪξνο 100 γξ. θαη πεξηΫρεη ζπζηαηη-
θφ ζε αλαινγέα 30%, Ϊξα 30 γξ. εμππαθνχεηαη φηη αλ πξνζθεξζεέ κε θαζαξφ βΪ-
ξνο 110 γξ. ε αλαινγέα ηνπ ζπζηαηηθνχ ζα πξΫπεη λα δηακνξθσζεέ ζηα 33 γξ. θαη 
φρη ζηα 30 γξ. 
 
 γ. ΗζηνινγηθΫο. 
 ΑλαθΫξνληαη ζπλάζσο ζε πξντφληα πνπ πεξηΫρνπλ θξεαηνζθεπΪζκαηα ά 
αιιαληηθΪ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ δηαπέζησζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ηζηνινγηθάο εη-
θφλαο ηνπ πεξηερνκΫλνπ θξεαηνζθεπΪζκαηνο. 
 
 6. Δπηινγά ηνπ εέδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ. 
 
  Ζ επηινγά ηνπ εέδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ ζα δηελεξ-
γεζνχλ γέλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθΪ φξγαλα ηεο ΜνλΪδαο. ΑλαγξΪθνληαη ππνρξεσ-
ηηθΪ θαη κε ζαθάλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο. 
 
 7. Αξηζκφο ηεκαρέσλ ά ζπζθεπαζηψλ γηα θΪζε εμΫηαζε. 
  Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο ηεκαρέσλ γηα θΪζε εμΫηαζε εέλαη : 
 
   α. Γηα κηθξνβηνινγηθΫο εμεηΪζεηο  3 ηεκΪρηα θαη΄ ειΪρηζην. 
   β. Γηα ρεκηθΫο εμεηΪζεηο               3 ηεκΪρηα θαη΄ ειΪρηζην. 
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 γ. Γηα ηζηνινγηθΫο εμεηΪζεηο         3 ηεκΪρηα θαη΄ ειΪρηζην. 
 
εκεηψλεηαη φηη ηα δεέγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά. 
 

 
8. ΑπνηειΫζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ. 
  
Δθδέδνληαη απφ ηα θαηΪ ηφπνπο ηξαη. ΚηεληαηξηθΪ Δξγαζηάξηα θαη παξΫρνπλ 
πιεξνθνξέεο ζηελ ελδηαθεξφκελε ΜνλΪδα γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα 
ά κε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχεηαη. Κνηλνπνηνχληαη ζηελ ελδηαθεξφκελε Μν-
λΪδα θαη ηνλ πξντζηΪκελν ηεο ρεκαηηζκφ. Ο ρεκαηηζκφο εέλαη ππεχζπλνο γηα 
ηελ ελεκΫξσζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 9. Καη΄ Ϋθεζε εξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο. 
 
  α. Σα εέδε θπιηθεένπ εληΪζζνληαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ επαιινέσησλ 
ηξνθέκσλ θαη νη θαη΄ Ϋθεζε εμεηΪζεηο ηνπο δηΫπνληαη απφ ην Ϊξζξν 20 ηνπ Κεθ. 1 
ηνπ Κ.Σ.Π. χκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ αλσηΫξσ Ϊξζξνπ, πξΫπεη ζην πξσ-
ηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο πνπ ζπληΪζζεηαη, ν πξνκεζεπηάο λα δειψζεη εγγξΪθσο 
φηη επηζπκεέ ηελ θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζε ηνπ δεέγκαηνο ηνπ, νπφηε απαηηεέηαη ε ηαπηφ-
ρξνλε ιάςε θαη δεχηεξνπ δεέγκαηνο. ΠαξΪιιεια, δειψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν 
ηνπ εηδηθνχ πνπ επηζπκεέ λα παξαζηεέ σο εθπξφζσπνο ηνπ ζηελ θαη΄ Ϋθεζε εμΫ-
ηαζε ηνπ δεέγκαηνο. ε πεξέπησζε πνπ δελ γέλεηαη δάισζε ζην πξσηφθνιιν δεηγ-
καηνιεςέαο, ν πξνκεζεπηάο ζηεξεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζεο 
ηνπ δεέγκαηνο. 
 
  β. ΔηδηθΪ, γηα ηηο θαη΄ Ϋθεζε κηθξνβηνινγηθΫο εμεηΪζεηο, επέ κε θαλνλη-
θφηεηαο ηνπ αξρηθνχ δεέγκαηνο, ε λΫα εμΫηαζε δηελεξγεέηαη ζε λΫν δεέγκα κε ηελ 
ηαπηφρξνλε παξνπζέα αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
Β ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ. 
 
 10. Οη δεηγκαηνιεςέεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Κ 
422-10, ηκάκα 8. ΔηδηθΪ επηζεκαέλνληαη ηα παξαθΪησ : 
 
  α. ΛακβΪλνληαη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα κε ζθνπφ ηελ εμαζθΪιηζε 
φξζάο θαη αληηθεηκεληθάο εηθφλαο γηα ην ιακβαλφκελν δεέγκα. Ηδηαέηεξε πξνζνρά 
πξΫπεη λα θαηαβΪιιεηαη γηα ηα πξντφληα, ηα νπνέα εχθνια πξνζιακβΪλνπλ πγξα-
ζέα ά μεξαέλνληαη ά κπνξνχλ κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν λα ππνζηνχλ κεηαβνιΫο 
(ρεκηθΫο εμεηΪζεηο). 
 
  β. Γηα ηελ δηεμαγσγά κηαο δεηγκαηνιεςέαο απαηηνχληαη : 
 
   (1) Παξνπζέα ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ λνκέκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 
(θαηΪ ην δπλαηφλ). 
   (2) Ηζνζεξκηθφ δνρεέν ζην νπνέν Ϋρεη απφ πξνεγνχκελα εμαζθαιη-
ζζεέ ζεξκνθξαζέα <10ν C κε ηελ βνάζεηα ςπθηηθψλ ζσκΪησλ. 
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 (3) ΟξζΪ ζπκπιεξσκΫλα Ϋληππα δεηγκαηνιεςέαο, πνπ εέλαη ην δειηέν δεηγ-
καηνιεςέαο (βι. ζπλεκκΫλν θχιιν) παξφληνο θαη ην δηαβηβαζηηθφ ηεο ΜνλΪδαο, κε 
νπνέν αηηεέηαη ε εμΫηαζε, πξνο ην αληέζηνηρν Κηεληαηξηθφ Δξγαζηάξην. 
 
  γ. Γηα ηα κε ζπζθεπαζκΫλα πξντφληα, ε δεηγκαηνιεςέα γέλεηαη κε ηε 
ρξάζε ιαβέδαο ά κε γΪληηα κέαο ρξάζεο απνζηεηξσκΫλα ά γεληθΪ κε νπνηνδάπνηε 
πξφζθνξν θαη  
Ϊζεπην ηξφπν. Σα δεέγκαηα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πξνζεθηηθΪ ζε θχιιν 
αινπκηλένπ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ηζνζεξκηθφ δνρεέν. 
 
  δ. ΜεηαθνξΪ ησλ δεηγκΪησλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζην αξκφδην Κηεληα-
ηξηθφ Δξγαζηάξην. 
 
 
 
  
             Ο  

Δ.Ο.Τ. 
 
       Αζκρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηηλαο 
 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



πλεκκΫλν ζηελ Πξνζζάθε «6» ηνπ 
Παξαξηάκαηνο ΄΄B΄΄ ηεο  

 ΚΔΓΑ / ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

Φ.831/ΑΓ.354/.116  θνηέλα  23-3-17 
 

 
ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

(Απνζηνιά δεέγκαηνο) 
 
ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ  
ΓΔΗΓΜΑΣΟ……………………………………………………………………………(2) 
ΠΡΟ :………………………………………………………………………………….(3) 
ΔΗΓΟ :…………………………………………………………………………………(4) 
ΥαξαθηεξηζηηθΪ :………………………………………………………………………(5) 
Σν δεέγκα πξνΫξρεηαη απφ πνζφηεηα :……………………………………………...(6) 
Σν αλσηΫξσ δεέγκα …………………………………………………………………...(7) 
απνζηΫιιεηαη ζην ……………………………………………………………………...(8) 
κε αέηεκα ηελ δηελΫξγεηα ησλ παξαθΪησ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ. 
α. ………………………………………………ηεκΪρηα ……………………………..(10) 
β. ………………………………………………ηεκΪρηα ……………………………..(11) 
γ. ………………………………………………ηεκΪρηα …………………………………. 
δ. ………………………………………………ηεκΪρηα …………………………………. 
 
 Σν δεέγκα θαηΪ ηνλ καθξνζθνπηθφ – νξγαλνιεπηηθφ Ϋιεγρν παξνπζέαζε ……. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………(12) 
 
 
 
Έιαβε γλψζε 
ν εθπξφζσπνο ηνπ πξνκεζεπηά.  θνηέλα       …………………….. 
 
 
       Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
 
 
       Πξφεδξνο 
 
 
       Σα ΜΫιε 
 

       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληέδεο 
        Δ.Ο.Τ 
 
 
    ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 
 



 
      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

                θνηέλα 23-3-2017 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  

ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ 
 

 1. ΓεληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Νσπψλ ΚξεΪησλ: 
 
    α.  Σα δψα απφ ηα νπνέα πξνΫξρεηαη ην θξΫαο πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζθαγεέ 
πξηλ 3-7 εκΫξεο ην πνιχ, ζε ζθαγεέν πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα θα θΫξεη απαξαηηάησο 
εγθεθξηκΫλν απφ ηελ Δ.Δ. θσδηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγέαο. 
 
    β.   Σα ππφ πξνκάζεηα ζθΪγηα, εγρψξηαο παξαγσγάο πξΫπεη λα Ϋρνπλ ε-
πηζεσξεζεέ απφ αξκφδην Κηελέαηξν ηεο Ννκνθηεληαηξηθάο Τπεξεζέαο ηνπ ηφπνπ 
ζθαγάο θαη λα θΫξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγέδεο. 
 

    γ.  Σν θξΫαο θαηΪ ην ρξφλν παξΪδνζεο δελ πξΫπεη λα παξνπζηΪδεη ζεξ-
κνθξαζέα αλψηεξε ησλ +7 νC θαη νπνηαδάπνηε απφθιηζε πνπ αθνξΪ ζηνπο κα-
θξνζθνπηθνχο – νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηάξεο (πρ. αιινέσζε ηνπ ρξψκαηνο, 
ηεο νζκάο, ηεο ζχζηαζεο θηι). 
 
 2. ΚξΫαο Μφζρνπ: ΑπνδεθηΫο θαηεγνξέεο ζθαγένπ βννεηδψλ απνηεινχλ 
απηΫο κΫρξη ηεο ειηθέαο ησλ δχν (2) εηψλ, νη S, E, U ζε φηη αθνξΪ ηε δηΪπιαζε ηνπ 
ζθαγένπ (Καλνληζκφο 1026/91/ΔΟΚ), νη 1, 2, 3 ζε φηη αθνξΪ ζηελ αλΪπηπμε ηνπ 
ιηπψδνπο ηζηνχ (Καλνληζκφο 2930/81/ΔΟΚ). Σν ρξψκα ηνπ θξΫαηνο πξΫπεη γεληθΪ 
λα εέλαη εξπζξφ. Ζ ζχζηαζε ηνπ λα εέλαη ηξπθεξά, ε ηνκά εχθνιε, ν θφθθνο ιεπηφο 
θαη ην θξΫαο νπδΫπνηε λα θΫξεη κψισπεο, ζηηθηΫο αηκνξξαγέεο θαη απνρξσκαηη-
ζκΫλεο πεξηνρΫο. Σν εμσηεξηθφ ιέπνο λα εέλαη πεξηνξηζκΫλν, ην δε εζσηεξηθφ ιεπ-
θφ θαη ζπκπαγΫο. 
 
 3. ΚξΫαο Υνηξηλφ: ΑπνδεθηΫο θαηεγνξέεο ζθαγένπ ρνέξνπ απνηεινχλ νη E, U, 
R ζε φηη αθνξΪ ηε δηΪπιαζε ηνπ ζθαγένπ (Καλνληζκφο 3220/84/ΔΟΚ θαη 
3513/93/ΔΚ), ελψ ην βΪξνο ηνπ δψνπ απφ ην νπνέν πξνΫξρεηαη δελ πξΫπεη λα εέ-
λαη κεγαιχηεξν ησλ 90 - 110 θηιψλ (βΪξνο δσληαλνχ δψνπ). Σν ρξψκα ηνπ θξΫα-
ηνο πξΫπεη λα εέλαη ιεπθφθαην Ϋσο ξνδφρξνπλ θαη ζπλεθηηθφ. Σν εμσηεξηθφ ιέπνο 
λα εέλαη ιεπθφ ά θαηφιεπθν θαη λα Ϋρεη γεληθΪ νκνηφκνξθε θαηαλνκά επέ ηεο εμσηε-
ξηθάο επηθΪλεηαο ηνπ ζθαγένπ. Σν ιέπνο πνπ βξέζθεηαη αλΪκεζα ζηηο κπηθΫο έλεο, 
δελ πξΫπεη λα εέλαη ηδηαέηεξα εκθαλΫο. 
 
 4. Ακλνεξέθηα: Σν δψν λα εέλαη βΪξνπο απφ 12 Ϋσο 15 θηιΪ. 
 
 5.   Σα αλσηΫξσ εέδε ζα εέλαη (Α) πνηφηεηαο σο νξέδνληαη ζηνπο Καλφλεο Γηα-
θέλεζεο θαη Δκπνξέαο Πξντφλησλ θαη Παξνράο Τπεξεζηψλ (ΓΗΔΠΠΤ)  

 
 



(ΦΔΚ2044/Β/22-8-13). Ζ ζπζθεπαζέα θαη ε επηζάκαλζε πξΫπεη λα εέλαη ε πξν-
βιεπφκελε απφ ηνπο αλσηΫξσ Καλφλεο θαη ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 
Όια ηα εέδε πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε εηηθΫηεο ζηηο νπνέεο ζα αλαγξΪθνληαη 
ν αξηζκφο Ϊδεηαο ηεκαρηζκνχ θαη θΪζε Ϊιιε πξνβιεπφκελε πιεξνθνξέα γηα ηα 
ζθΪγηα. Ζ απνζάθεπζε θαη ε κεηαθνξΪ πξΫπεη λα εέλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ 
νδεγφ Τγηεηλάο ηνπ ΔΦΔΣ Νν9 (Ϋθδνζε 2004).  
           
 6. Σα φξηα παξνπζέαο δηνμηλψλ θαη παξφκνησλ κε ηηο δηνμέλεο PCB’s (πνιπ-
ρισξηνκΫλα δηθαηλχιηα) ζηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο εέλαη ηα θαζνξηζκΫλα  
ζηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 1881/06  (Δθεκεξέδα Δ.Κ. L364/20-12-06) φπσο ηζρχεη. 
 
 7.  Όζνλ αθνξΪ ζε γελεηηθΪ κεηαιιαγκΫλα εέδε ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ηζρχνπζα εζληθά λνκνζεζέα. 
 
 8. Ζ κε ηάξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο επηθΫξεη, πιΫνλ ησλ πξνβιεπφ-
κελσλ απφ ηε λνκνζεζέα θπξψζεσλ, ηηο θπξψζεηο παξαγξΪθνπ ….. ηνπ Ϊξζξνπ 
……….(θπξψζεηο γηα αζΫηεζε φξσλ χκβαζεο).  

       

 
 

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληέδεο  
   Δ.Ο.Τ 

 
 
    ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 

              θνηέλα 23-3-17 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  

ΣΖ ΑΓ.Φ.831/354/.116 
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ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 
ΣΖΛ. :  …………… 
 ……………. 
 
 
                         ΑΡΗΘΜΟ  ΤΜΒΑΖ: ………./..… 
 
 
 
ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ     :   ………49……… € 
 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ …………………………………………………………. 
                                
                
  
ηελ ………………. ζάκεξα ………………………………..ζηελ ΜνλΪδα .……….. νη 
ππνγεγξακκΫλνη : …………………………………. Γθηάο ηεο ……., σο εθπξφζσπνο 
ηεο ΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Φ.831/ΑΓ………/………../………… Καηαθπ-
ξσηηθά Απφθαζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκάζεηα …………………. θαη ε εηαη-
ξεέα «…………………………..», ΑΦΜ …………………., Οδφο ………………, α-
ξηζκ. .………, Σει., ………………, FAX .……………,πνπ εθπξνζσπεέηαη απφ ηνλ 
………………………………………………… ……………………………………… κε 
Α.Γ.Σ …………………………, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδΫρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ 
ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ εθηεζεέζα ηδηφηεηΪ ηνπ ηελ αλΪζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκε-
λν ζην εμάο “Πξνκεζεπηά” ησλ αγαζψλ φπσο αλαθΫξνληαη ιεπηνκεξψο ζηα Ϊξζξν 
δχν (2) ηεο ζχκβαζεο.  
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  ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβΪλεηαη ν ΦΠΑ 



ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άξζξν 1ν 

Γεληθνί Όξνη 
 
 1. Ζ παξνχζα δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 
147/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξν-
ζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 
 
 2. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δελ αλαιακβΪλεη ππνρξΫσζε γηα ηπρφλ κΫηξα 
θαη απμάζεηο ησλ πΪζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ ιακβΪλνληαη 
απφ νπνηαδάπνηε Αξρά θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδΫρεηαη νπνηαδάπνηε επέδξαζε 
επέ ηεο πνηφηεηαο, ηηκάο θαη ρξφλνπ παξΪδνζεο ησλ εηδψλ.  
 



 
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν 2ν 
Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο 

 
 1. Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα 
………………………………….., σο εμάο: 
 
Α/Α CPV Πεξηγξαθά Δέ-

δνπο 
ΜΜ Πνζ  Σηκά ΜΜ ρσ-

ξέο Φ.Π.Α. (€) 
πλνιηθά Α-

μέα ρσξέο 
Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
(%) 

        

        

        

        

ύλνιν ρσξίο Φ.Π.Α. (€) :   

 Φ.Π.Α. (€) :   

ύλνιν κε Φ.Π.Α. (€) :   

 
 2. ηηο παξαπΪλσ ηηκΫο πεξηιακβΪλνληαη νη λφκηκεο θξαηάζεηο 
(6,20616%), νη νπνέεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 
 
   α. ΤπΫξ ΔΑΑΓΖΤ 0,06%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 7 
ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ 
Ϊξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   β. ΤπΫξ Υαξηνζάκνπ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 
0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ’αξηζκ 
5143/11-12-2014(ΦΔΚ Β’ 3335) Τ.Α.  
 
    
   ΔηδηθΪ ζηελ πεξέπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ – παξαιαβψλ θαη 
αληηζηνέρσλ πιεξσκψλ, νη θξαηάζεηο ππνινγέδνληαη θαη παξαθξαηνχληαη θαηΪ ηελ 
πιεξσκά θΪζε παξαιαβάο. 

 
3. Ζ πξνκάζεηα απαιιΪζζεηαη θξαηάζεσλ ππΫξ αζθαιηζηηθψλ ηακεέσλ. 
 
4. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδάκαηνο 

(Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4%, ν νπνένο ππνινγέδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμέαο ησλ αγα-
ζψλ, άηνη ζην πνζφ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην 
Ν.4254/2014. 

 
 5. ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ν Πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινη-
πΪ Ϋμνδα: 
 
  α. ΜεηαθνξηθΪ, δπγηζηηθΪ, εθθνξησηηθΪ, πΪζεο κνξθάο Ϋμνδα 
ειΫγρνπ – δνθηκψλ θαη ινηπΪ Ϋμνδα, ηα νπνέα απαηηνχληαη κΫρξη ηελ Οξηζηηθά Πνη-
νηηθά θαη Πνζνηηθά Παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξΪδνζεο. 



 
  β. Όια ηα Ϋμνδα πηζηνπνέεζεο, δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιέ-
ζεσλ, θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξέπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ ά θαζπζηεξεκΫλσλ παξαδφζεσλ. 
 
  γ. ΚΪζε Ϊιιν θξπθφ Ϋμνδν ην νπνέν δελ πξνζδηνξέζζεθε ζηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά. 

 
Άξζξν 3ν  

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
  
 1. Ζ πιεξσκά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζα γέλεη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνηνηη-
θά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ΔΠΠ ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο. Δηδηθφηεξα: 
 
  α. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκάκαηνο ζα γέλεη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνηνηηθά 
θαη πνζνηηθά παξαιαβά ηνπ ηκάκαηνο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ΔΠΠ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο 
θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε παξαια-
βάο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ά πεξέπησζε επηβνιάο πξνζηέκσλ ά Ϊιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 
 
  β. Ζ πιεξσκά ζα γέλεη απφ ηελ Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ ηεο Μν-
λΪδαο, κε ηξαπεδηθά θαηΪζεζε ζηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
  γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο εέλαη δΫθα πΫληε (15) εκΫξεο, ππνινγη-
δφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιάο ηνπ ηηκνινγένπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνιν-
γεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε νξηζηηθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά 
ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 
 
  δ. Ζ πξνκάζεηα ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ππφθεηηαη ζηηο δηαηΪμεηο 
ηνπ λ.4152/2013 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/07 
ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο» θαη ζε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο πιεξσκάο πιΫνλ 
ησλ εμάληα (60) εκεξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά θαζέζηαηαη ππεξάκεξε θαη ην νθεη-
ιφκελν πνζφ θαηαβΪιιεηαη Ϋληνθα, ρσξέο λα απαηηεέηαη φριεζε, κε επηηφθην αλα-
θνξΪο γηα ην πξψην εμΪκελν ηνπ ζρεηηθνχ Ϋηνπο, ην επηηφθην πνπ έζρπε ηελ 1ε Ηα-
λνπαξένπ ηνπ ελ ιφγσ Ϋηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμΪκελν ηνπ ζρεηηθνχ Ϋηνπο, ην επη-
ηφθην πνπ έζρπε ηελ 1ε Ηνπιένπ ηνπ ελ ιφγσ Ϋηνπο. 
 
  ε. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη: 
 
   (1) Γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ. 
 
   (2) ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ν ρξφλνο θαζπζηΫξε-
ζεο ηεο πιεξσκάο νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (κε Ϋγθαηξε 
ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε 
Ϋθπησζε ιφγσ ησλ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ι.π.). 
 



  ζη. Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ αλαζΫ-
ηνπζα αξρά.   
 
 2. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθΫξνληαη 
ζην Ϊξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα Ϋρνπλ σο θΪησζη: 
 
  α. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο ά 
ζε πεξέπησζε απηνδέθαηεο παξαιαβάο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ 
απνζάθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
  β. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ, εθδνζΫλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θν-
ξΫα κε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο φρη λσξέηεξα απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγέα «γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο». 
 
  δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε 
αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη ελάκεξνο σο 
πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο). 
 
 
  ε. ΛνηπΪ πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαθάξπμε δηθαηνινγεηηθΪ 
   
 3. Ζ εμφθιεζε ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη ππφ ηηο εμάο πξνυπνζΫζεηο: 
 
  α. ε θαλΫλα Πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο 
Παξαιαβάο δελ ζα αλαγξΪθνληαη παξαηεξάζεηο ά επηθπιΪμεηο ηεο ΔΠΠ ά φιεο νη 
αλαγξαθφκελεο παξαηεξάζεηο – επηθπιΪμεηο ηεο ΔΠΠ ζα Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ, 
ην νπνέν ζα βεβαηψλεηαη κε λεψηεξν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηη-
θάο Παξαιαβάο πνπ ζα ζπληαρζεέ πξνο ηνχην απφ ηελ ΔΠΠ θαη ζα πξνζππνγξΪ-
θεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηά. 
 
  β. Θα Ϋρνπλ θαηαινγηζζεέ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ 
Πξνκεζεπηά ζε πεξέπησζε παξαιαβάο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε παξεθθιέζεηο ά θα-
ζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ά παξαβέαζεο ινηπψλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο. 
 
  γ. Ο Πξνκεζεπηάο ζα Ϋρεη πξνζθνκέζεη φια ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ χκβαζε δηθαηνινγεηηθΪ. 

 
Άξζξν 4ν  

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηώηνπ 
 

 1. Ο Πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ 
χκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα ηνπ πνπ απνξξΫεη απφ απηά, κε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ (ΔΟΔ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ εθφζνλ δελ θφξησζε, παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα 
ζπκβαηηθΪ εέδε ά δελ επηζθεχαζε ά ζπληάξεζε απηΪ εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
ά ηνπ ρξφλνπ παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην 
Ϊξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/16. 



 
 2. ηνλ Πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 

επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ (Δ-
ΟΔ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ 
θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπ-
ξψζεηο: 

 
  α. Οιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβα-
ζεο. 
 
  β. Γχλαηαη λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ Πξνκε-
ζεπηά απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ 
εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ Ν. 4412/16 θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκε-
λα ζην Ϊξζξν 74 ηνπ λφκνπ.    
 

Άξζξν 5ν  
Κπξώζεηο  γηα Δθπξόζεζκε Φόξησζε - Παξάδνζε50 

 
 1. Αλ ηα ζπκβαηηθΪ εέδε θνξησζνχλ- παξαδνζνχλ ά αληηθαηαζηαζνχλ 
κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ παξΪηαζεο πνπ 
ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 209 ηνπ Ν. 4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν 5% 
επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
 
 2. Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ 
εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ εηδψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα εέδε πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφ-
ζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηε-
ηαο απηψλ. 
 
 3. ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο 
γηα θφξησζε – παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ 
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  Οη θπξψζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλΪινγα κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνκάζεηα αγαζψλ/παξνρά ππεξε-

ζηψλ). Γηα ηηο ππεξεζέεο ην Ϊξζξν δηακνξθψλεηαη σο εμάο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ Ν.4412/16: 
 « 1. Εάλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 2.  Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
 
  α.  γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο 
εθαηφ (50%) ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ / ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ 
ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα δχν θαη ήκηζπ ηνηο εθαηφ (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
 
  β. γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
 
  γ. νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επη-
βαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εάλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηελ ζπλν-
ιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζζεί 
πιήξσο. 
 
 3. Τν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ / κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  
 
 4. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 
έθπησην.» 
 



Τπνπξγνχ ά ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσ-
κνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε 
πΫξαλ ηνπ επιφγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ 
επζχλεηαη ν πξνκεζεπηάο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο – πα-
ξΪδνζεο. 
 4. Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκάο ηνπ πξνκεζεπηά ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε 
ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηάο δελ 
θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 
 5. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν επηβΪιιε-
ηαη αλαιφγσο ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 
 

Άξζξν 6ν 
Απόξξηςε πκβαηηθώλ Τιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβα-
ηηθάο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ/εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ Τπνπξγνχ ά ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξ-
κφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ εέλαη ζχκ-
θσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ 
ηελ απφθαζε απηά. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφ-
λνπ, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχ-
ηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηάο ζεσξεέηαη σο 
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. Αλ ν 
πξνκεζεπηάο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηε πξνζε-
ζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθ-
πησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 2. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη κεηΪ ηελ πξν-
ζθφκηζε έζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζεέζα θαη αθνχ απηά παξαιεθζεέ νξηζηη-
θΪ. ηελ πεξέπησζε απηά ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαιΪβεη ηελ πνζφηε-
ηα πνπ απνξξέθζεθε θαη αληηθαηαζηΪζεθε κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ ε-
κεξνκελέα νξηζηηθάο παξαιαβάο ηεο λΫαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκέα απηά κπνξεέ 
λα παξαηαζεέ χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά, πνπ ππνβΪιιεηαη απαξαέηεηα 
πΫληε (5) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδη-
νπ  Τπνπξγνχ ά ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ κε ηελ νπνέα 
θαη επηβΪιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπγθε-
θξηκΫλεο πνζφηεηαο. Αλ παξΫιζεη ε πξνζεζκέα απηά θαη ε παξΪηαζε πνπ ρνξε-
γάζεθε θαη ν πξνκεζεπηάο δελ παξΫιαβε ηελ απνξξηθζεέζα πνζφηεηα, ε ΜνλΪδα 
κπνξεέ λα πξνβεέ ζηελ θαηαζηξνθά ά εθπνέεζε ηεο πνζφηεηαο απηάο, θαηΪ ηηο η-
ζρχνπζεο δηαηΪμεηο.  
 
 3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδένπ Τπνπξγνχ ά ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέ-
θεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, 
κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε επηζηξνθά ζηνλ πξνκεζεπηά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ 
πξηλ ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηάο λα θαηαζΫζεη 
ρξεκαηηθά εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζεέζα αμέα ηεο πνζφηεηαο πνπ 
απνξξέθζεθε. 

 



Άξζξν 7ν  
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ 

 
 1. Ο Πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ χκβαζε φηαλ: 
 
  α. Σν ζπκβαηηθφ εέδνο δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθα-
ηαζηΪζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζένπ. 
 
  β. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο 
βέαο αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ: 
   (1) Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηάκαηνο ά ηνπ εξγνζηαζένπ ηνπ Πξνκεζεπηά. 
 
   (2) Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ, ζην θαηΪζηεκα ά ζην εξγν-
ζηΪζην ηνπ Πξνκεζεπηά. 
 
   (3) Πιεκκχξα. 
 
   (4) εηζκφο. 
 
   (5) Πφιεκνο. 
 
   (6) Γηαθνπά παξνράο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ά βιΪβε 
ησλ κεραλεκΪησλ, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυ-
πφζεζε φηη απηά επηδξΪ ζηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο απφ ηνλ έδην ά ππνπξνκε-
ζεπηά / ππνθαηαζθεπαζηά δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκΪησλ ά πξψησλ πιψλ. 
   (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχ-
νπ). 
   (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγάο (EMBARGO). 
 2. Ο Πξνκεζεπηάο πνπ επηθαιεέηαη αλσηΫξσ βέα ππνρξενχηαη, κΫζα ζε 
εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηΫξσ βέα, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

 

Άξζξν 80 
Δγγπήζεηο 

 
 Ο πξνκεζεπηάο  θαηΫζεζε σο εγγχεζε, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ’ αξηζκ. ……………………………. επηζηνιά, ηζρχνο 
κΫρξη ηελ………………………. πνζνχ επξψ …………………………………. πνπ 
αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ  πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο αμέαο ησλ ππφ πξνκάζεηα 
εηδψλ, ρσξέο ΦΠΑ, ε νπνέα ζα επηζηξαθεέ ζ’ απηφλ κε αέηεζά ηνπ, κεηΪ ηελ πιάξε 
θαη θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 



MΔΡΟ ΣΡΙΣΟ  
ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Άξζξν 9ν 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Παξνρή Δγγπήζεσλ θ.ι.π 
 
 1. Ζ πξνκάζεηα ………………………………. ζα γέλεη κε βΪζε ηελ Σερλη-
θά Πξνδηαγξαθά σο ην ΠαξΪξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
 2. ΔξγνζηΪζην  Παξαζθεπάο :  …………………………………………….  
 
 3. Ο Πξνκεζεπηάο παξΫρεη φιεο ηηο εγγπάζεηο σο θαη θΪζε Ϊιιε ππν-
ρξΫσζε πνπ αλΫιαβε κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ πνπ ππΫβαιε θαηΪ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ 
ππ’ αξηζ. ........... Γηαγσληζκνχ, σο ην ΠαξΪξηεκα «Β» ηεο χκβαζεο, θαη ζχκθσ-
λα κε ηε δΫζκεπζά ηνπ, ζην θαηαηεζΫλ ΣΔΤΓ, κε ηελ νπνέα απεδΫρζε πιάξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξνκάζεηαο. 
 
  



 
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 

Άξζξν 10ν  
Υξόλνο Παξάδνζεο  

 
 1. Ο ρξφλνο παξΪδνζεο ζα εέλαη εληφο 365 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά 
ηεο χκβαζεο. 
 
 2. Ο Πξνκεζεπηάο δχλαηαη λα παξαδψζεη πνζφηεηα ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
κηθξφηεξε απφ ηε ζπλνιηθά πνζφηεηα εθΪζηνπ εέδνπο,  ζε απξνζδηφξηζην αξηζκφ 
ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ εληφο ηνπ Ϋηνπο (κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπο ζεξη-
λνχο κάλεο), θαη ε ηειεπηαέα παξΪδνζε ζα ιΪβεη ρψξα εληφο ηνπ σο Ϊλσ ηεζΫληνο 
ρξφλνπ παξΪδνζεο51. 

 
Άξζξν 11ν  

Παξάδνζε –  Παξαιαβή- Έιεγρνη  
 
 1. Σφπνο παξΪδνζεο : Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ ΚΔΓΑ θνηέλαο, Παξα-
ιέα θνηέλαο. 
  
 2. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ ΔΠΠ , ε ν-
πνέα ζα νξηζζεέ κε κΫξηκλα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αθνχ ηεξεζεέ ε παξαθΪησ δηαδηθαζέα :  
 
  α. Ο πξνκεζεπηάο πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζά ηνπο Ϋξρεηαη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηαρεηξηζηά Δζηηαηνξένπ γηα ηελ Ϋγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνέεζε 
ηεο Τπεξεζέαο γηα λα βξεζεέ ν αλαγθαένο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεέ 
ε εκεξνκελέα παξαιαβάο. 
             
  β. Όκνηα, ν πξνκεζεπηάο εμαζθαιέδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξε-
ζέα Αζθαιεέαο (ηεο ΜνλΪδαο ζηελ νπνέα ζα γέλεη παξΪδνζε ησλ εηδψλ), Ϊδεηα εη-
ζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 
 
  γ. Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. Δηδηθφηεξα, 
πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηελ ΔΠΠ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζηνλ ηφπν παξΪδνζεο κε 
ηελ ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο, πα-
ξνπζέα ηνπ Πξνκεζεπηά ά ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ δειψζεη φηη επη-
ζπκεέ λα παξαζηεέ ζηελ παξΪδνζε, κεηΪ απφ εηδνπνέεζε πνπ ηνπ απεπζχλεη ε 
ΔΠΠ, κεηΪ ηελ δηελΫξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ, εθφζνλ απφ ηελ χκβαζε 
πξνβιΫπεηαη κφλν καθξνζθνπηθά εμΫηαζε. Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο 
θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο ζπληΪζζεηαη απφ ηελ ΔΠΠ, πξνζππξνγξΪθεηαη απφ 
ηελ ΔΠΠ θαη ηνλ Πξνκεζεπηά ά ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη αληέγξαθν θνηλν-
πνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ ζηνλ Πξνκεζεπηά. 
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  Ζ παξΪγξαθνο δηαγξΪθεηαη ά ηξνπνπνηεέηαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηεο ΜνλΪδαο φπσο απηΫο Ϋρνπλ ηεζεέ ζην 

Ϊξζξν 10 παξ. 2 ηεο δηαθάξπμεο  



  δ. Όηαλ εθηφο απφ ηε καθξνζθνπηθά εμΫηαζε απαηηνχληαη θαη 
Ϊιινη Ϋιεγρνη (φπσο ρεκηθά εμΫηαζε, κεραληθά εμΫηαζε, πξαθηηθά δνθηκαζέα), ζπ-
ληΪζζεηαη απφ ηελ ΔΠΠ, εθηφο απφ ην Πξσηφθνιιν Μαθξνζθνπηθνχ ΔιΫγρνπ θαη 
Γεηγκαηνιεςέαο θαη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο ά 
Απφξξηςεο κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ειΫγρσλ απηψλ. ΔΪλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ εέδνπο, φινη νη Ϋιεγρνη γέλνληαη απφ ηελ ΔΠΠ θαη δελ κεζνιαβνχλ εξ-
γαζηεξηαθνέ θαη ινηπνέ Ϋιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνην-
ηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο, απηφ ζπληΪζζεηαη απφ ηελ ΔΠΠ, ρσξέο λα πξνε-
γεζεέ ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Μαθξνζθνπηθνχ Έιεγρνπ θαη Γεηγκαηνιεςέαο. Σν 
θφζηνο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά. 
 
 
 3.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηά κΫζα κεηαθνξΪο ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ΜνλΪδεο, πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια γηα κεηαθνξΪ ηξνθέκσλ κε 
ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθά θαη ςπθηηθά ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ εέδνπο πνπ κε-
ηαθΫξνπλ.  Αθφκε, ν ρψξνο ηνπνζΫηεζεο ησλ πξντφλησλ πξΫπεη λα δηαηεξεέηαη 
θαζαξφο θαη λα απνιπκαέλεηαη θαηΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα (ζρεηηθά βεβαέσζε 
απνιχκαλζεο λα βξέζθεηαη ζηε δηΪζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο Τγεηνλνκηθνχ Αμησκα-
ηηθνχ ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ειΫγρνπ). 
 
 4.  Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε αξκφδηα επηηξνπά γηα ηελ πα-
ξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ (πνπ ζα ζπ-
γθξνηεζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζπκκεηνρά ππνρξεσηηθΪ, ηνπ Ηαηξνχ ηεο ΜνλΪ-
δαο), δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο Πξνζζάθεο «4» θαη 
«5» ησλ εηδηθψλ φξσλ δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ειΫγρνπο, πξνθεηκΫλνπ λα 
δηαπηζηψλεηαη εΪλ ν πξνκεζεπηάο ζπγθεληξψλεη βαζκνινγέα Ϊλσ ησλ 650 κνξέ-
σλ. ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο δε ζπγθεληξψλεη ηελ αλσηΫξσ βαζκνιν-
γέα, ε ΜνλΪδα, εθηφο απφ ηελ επηβνιά ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηέκσλ, δχλαηαη 
λα ηνλ θεξχμεη Ϋθπησην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 
 
 5.  Δπέζεο, ε ΜνλΪδα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκε-
λα ζε πξνζζάθε 6 ησλ εηδηθψλ φξσλ δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα 
ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβΪλεη δεέγκαηα ησλ 
πξνο θαηαλΪισζε εηδψλ ηα νπνέα ζα πξνζθνκέδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκεέν ά ζε 
αληέζηνηρν Υεκεέν (φηαλ δελ ππΪξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιά ηνπο ζηνπο πα-
ξαθΪησ ειΫγρνπο : 
 

  α. Μηθξνβηνινγηθφ. 
 

  β. Υεκηθά ΑλΪιπζε. 
 

  γ. Ηζηνινγηθά ΔμΫηαζε. 
 
 6.  Σα δεέγκαηα πνπ ζα ιακβΪλνληαη, ζα εέλαη ηξέα (3) απφ θΪζε εέδνο, θαη 
ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά. Δπέζεο, ηνλ πξνκεζεπηά ζα βαξχλεη 
θαη ην θφζηνο ησλ αλσηΫξσ ειΫγρσλ θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη Ϋιεγρνη ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κΫρξη κέα θνξΪ ην κάλα ά δψδεθα θαηΪ Ϋηνο. Γηα ηπρφλ επη-
πιΫνλ ειΫγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζέα.  
 
 7.  Σα απνηειΫζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηΪζεσλ, πξΫπεη λα εέλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ησλ ηξνθέκσλ. 
 



 
  8. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο παξαιαβάο ησλ ζπκ-
βαηηθψλ εηδψλ, ε ΔΠΠ κπνξεέ: 
 
   (1) Να παξαιΪβεη ηα ζπκβαηηθΪ εέδε 
 
   (2) Να παξαιΪβεη ηα ζπκβαηηθΪ εέδε κε παξαηεξάζεηο ιφ-
γσ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο 
 
   (3) Να απνξξέςεη ηα ζπκβαηηθΪ εέδε  
 
 9. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη ηα ζπκβαηηθΪ εέδε εληφο 
ησλ πξνζεζκηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξέδεηαη ζηελ χκβαζε. 
 
 10. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο εέλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεέ, ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/16, θαηΪ κΫγηζην 
ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν παξΪδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απφθαζε παξΪηαζεο εθδέδε-
ηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηελ ππνβνιά ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο 
ηνπ πξνκεζεπηά. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ 
εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ ρξφλνο, 
ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. ηελ πεξέ-
πησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ν ρξφλνο παξΪηαζεο δελ 
ζπλππνινγέδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο.    
 
 11. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη 
ηελ ΔΠΠ γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ηα ζπκβαηηθΪ εέδε, 
ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο λσξέηεξα. 
 
 12. ε πεξέπησζε πνπ ε χκβαζε πξνβιΫπεη κφλν καθξνζθνπηθά εμΫ-
ηαζε ά θαη Ϊιινπο ειΫγρνπο, νη νπνένη δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΠΠ ά θαη ειΫγρνπο 
πνπ δηελεξγνχληαη απφ Ϊιια φξγαλα (φπσο εξγαζηάξηα, δνθηκαζηάξηα), ηα νπνέα 
αλάθνπλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβάο αξρέδεη απφ 
ηελ εκεξνκελέα ηεο πξαγκαηηθάο πξνζθφκηζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ εέδνπο. ε πεξέ-
πησζε πνπ ε χκβαζε πξνβιΫπεη, εθηφο απφ καθξνζθνπηθά εμΫηαζε θαη Ϊιινπο 
ειΫγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα πνπ δελ αλάθνπλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξ-
ρά, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβάο αξρέδεη απφ ηελ εκεξνκελέα πξαγκαηηθάο 
πξνζθφκηζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ εέδνπο, ρσξέο λα ππνινγέδεηαη ζ’ απηάλ ην ρξνληθφ 
δηΪζηεκα απφ ηελ απνζηνιά ησλ δεηγκΪησλ γηα Ϋιεγρν, κΫρξη ηελ θνηλνπνέεζε 
ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ ζηελ ΔΠΠ.  
 

Άξζξν 12ν  
πζθεπαζία  

 
 1. Ζ  ζπζθεπαζέα ησλ πξνο παξΪδνζε πιηθψλ ζα εέλαη φπσο ηνπ εκπνξένπ 
θαη πΪληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ ΓηαηΪμεσλ ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πν-
ηψλ, ρσξέο Ϊιιε ρξεκαηηθά επηβΪξπλζε, ελψ ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο ζπζθεπαζέαο 
ζα αλαγξΪθνληαη, ηνπιΪρηζηνλ, νη παξαθΪησ ελδεέμεηο : 
 
  α. Δπσλπκέα ηνπ πξνκεζεπηά. 



 
  β. Δέδνο θαη πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 
 
  γ. Καζαξφ βΪξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθΪ) κηθηφ βΪξνο ηνπ. 
 
  δ. Ζκεξνκελέα ζθαγάο θαη ιάμεο πξντφληνο. 
 

Άξζξν 13ν  
Απόξξηςε Τιηθνύ –  Παξαπνκπή ζε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή  

 
 1. Γηα πεξηπηψζεηο απφξξηςεο - αληηθαηΪζηαζεο ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16.  
 
 2. Γηα πεξηπηψζεηο παξαπνκπάο ζε δεπηεξνβΪζκηα Δπηηξνπά Παξα-
ιαβάο52 ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ Ν.4412/16.  
 

Άξζξν 14ν  
Μεηαβίβαζε Κπξηόηεηαο  

 
 1. Ζ κεηαβέβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηνλ Πξν-
κεζεπηά πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ ζχληαμε ηνπ α-
ληηζηνέρνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο απφ ηελ 
ΔΠΠ. Με ηελ θνηλνπνέεζε ηνπ αληηγξΪθνπ ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθάο Πνηνηηθάο 
θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβάο ζηνλ Πξνκεζεπηά, ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα παξαιακβΪ-
λεη απφ ηνλ Πξνκεζεπηά ηνλ ζρεηηθφ ηέηιν θπξηφηεηαο. 
 2. Ο Πξνκεζεπηάο ζα κεηαβηβΪζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηελ θπξηφηε-
ηα φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, ειεχζεξε βαξψλ, απαηηάζεσλ ηξέησλ επ’ απηψλ, 
δηεθδηθάζεσλ θαη λνκηθψλ ειαηησκΪησλ. 
 

Άξζξν 15ν 
Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

 

 Σν ηζφπνζν νπνηαζδάπνηε γεληθάο δεκηΪο πνπ πξνθαιεέηαη απφ αζΫηεζε 
θΪπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά, εηζπξΪηηεηαη απφ φζα ν πξν-
κεζεπηάο Ϋρεη ιακβΪλεηλ γηα νπνηαδάπνηε αηηέα απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξέπησζε 
αλππαξμέαο ά αλεπΪξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξΪηηεηαη θαηΪ ηηο δηαηΪ-
μεηο ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκνζέσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Με ηνλ έδην ηξφπν θαη κε 
ηα έδηα κΫζα, εηζπξΪηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ πξνΫξρνληαη απφ πνηλη-
θΫο ξάηξεο. 
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  Ζ ζχζηαζε ηεο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξΪγξαθν 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16. 



 
MΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
Άξζξν 16ν  

Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο ύκβαζεο  
 

 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο επηηξΫπεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ηξνπνπνέεζε ηεο ζχκβαζεο γέλεηαη 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο. 
 

Άξζξν 17ν  
Οινθιήξσζε ύκβαζεο53 

 
 Ζ χκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ ζπληξΫρνπλ νη εμάο πξνυπνζΫ-
ζεηο: 
  α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ά ζε πεξέπησζε δηαηξεηνχ 
πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιεέπεηαη ηεο ζπκβαηηθάο, θαηΪ κΫξνο 
πνπ θξέλεηαη σο αζάκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 
  β. Παξαιάθζεθαλ νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηα πιηθΪ πνπ 
παξαδφζεθαλ. 
 
  γ. Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αθνχ πξνε-
γνπκΫλσο επηβιάζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ά εθπηψζεηο. 
 
  δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο 
θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο 
θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ χκβαζε. 
 

ΓΔΝΙΚΑ 
 
 1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 
 

2. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ζηεξέδεηαη, 
φπσο πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο, εθηφο θαηαδά-
ισλ ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 

 
 3. Οπνηαδάπνηε δηαθνξΪ πνπ αθνξΪ ζηελ εξκελεέα θαη ζηελ εθηΫιεζε 
ζχκβαζεο ά παξαγγειέαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θεέ-
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  Σν Ϊξζξν δηαθνξνπνηεέηαη η αλΪινγα κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνκάζεηα αγαζψλ/παξνρά ππεξε-

ζηψλ). Γηα ηηο ππεξεζέεο ην Ϊξζξν δηακνξθψλεηαη σο εμάο: 
 " Η Σχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 
  α. Οη ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξε-
ζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην 
φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξάησζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηε δηαθήξπμε. 
  β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ. 
  γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
  δ. Εθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 
κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Σχκβαζε." 
 



κελε λνκνζεζέα πξνβιΫπεηαη ηΫηνηα πξνζθπγά, απφ ην δηθαζηάξην ηεο πεξηνράο 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκΫλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαένπ. 
 
 4. Ζ παξνχζα ζπληΪρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βε-
βαηψζεθε, ππνγξΪθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκΫλνπο.  
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