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«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ∆ΗΑ∆ΗΚΣΤΟ» 
      Α∆ΑΜ: 19PROC005185628 

     Α∆Α: 63ΞΞ6-ΛΓΦ 
 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 

ΠΡΟ: ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΠέλαθαοΑπνδεθηψλ ΣΜΖΜΑΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΚΟΙΝ: Σει. 23520-90140 
Φ.830/1454 
.387/257 
θνηέλα, 26 Ηνπλ 2019 
πλ.:1 ρεδ. χκβαζεο 

ΘΔΜΑ: ∆ηαθάξπμε πλνπηηθνχ ∆ηαγσληζµνχ (∆.44/19) γηα ηελ Δηάζηα 
Πξνµάζεηα Δηδψλ Νσπψλ ΚξεΪησλ γηα ΚΪιπςε Αλαγθψλ 
Δζηηαηνξένπ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ. 

 

1. Έρνληαο ππφςε: 

  α. Σν  Ν∆  721/70  (ΦΔΚ 251  Α’) πεξέ  «Οηθνλνµηθάο Μεξέµλεο 
θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ ∆πλΪµεσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη εθΪζηνηε 
ηζρχεη. 

  β. Σν Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45 Α’) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
∆ηνηθεηηθάο ∆ηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη εθΪζηνηε 
ηζρχεη. 

  γ. Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112 Α΄) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο µε   
ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφµσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν “Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα” θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο», φπσοηζρχεη. 

  δ. Σν Ν.4013/11 (ΦΔΚ 204 Α΄) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο 
Αξράο ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζέσλ 
πµβΪζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

  ε. Σν Ν.4152/13 (ΦΔΚ 107 Α’) «Δπεέγνληα ΜΫηξα Δθαξµνγάο  
ησλ Νφµσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επέ ηεο παξαγξΪθνπ Ε 
«Πξνζαξµνγά ηεο Διιεληθάο Ννµνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/7 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιΫµεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ ζηηο εµπνξηθΫο 
ζπλαιιαγΫο», φπσοηζρχεη. 

  ζη. Σν Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄) «Φνξνινγέα εηζνδάµαηνο, 
επεέγνληα µΫηξα εθαξµνγάο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ 
Ν.4127/2013 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

  δ. Σν Ν.4270/14 «ΑξρΫο δεµνζηνλνµηθάο δηαρεέξηζεο  θαη 
επνπηεέαο (ελζσµΪησζε ηεο νδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - ∆εµφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο», φπσοηζρχεη. 
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  ε. Σν Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄) «∆εµφζηεο πµβΪζεηο Έξγσλ, 
Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 

  ζ. Σν Ϊξζξν 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ 74 Α΄) «πληαμηνδνηηθΫο 
δηαηΪμεηο ∆εµνζένπ θαη ηξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ ηνπ Ν.4387/16, κΫηξα 
εθαξµνγάο ησλ δεµνζηνλνµηθψλ ζηφρσλ θαη µεηαξξπζµέζεσλ, µΫηξα  θνηλσληθάο  
ζηάξημεο  θαη  εξγαζηαθΫο ξπζµέζεηο, Μεζνπξφζεζµν Πιαέζην ∆εµνζηνλνµηθάο 
ηξαηεγηθάο 2018-21 θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο». 

  η. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.∆. 80/16 «ΑλΪιεςε  ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνπο δηαηΪθηεο», θαζψο θαη ηηο νδεγέεο νξζάο εθαξµνγάο ηνπ βΪζεη ηνπ ππ΄ αξ. 
πξση. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγξΪθνπ ηνπ ΤπνπξγεένπΟηθνλνµηθψλ. 

  ηα. Σελ ππ’ αξηζµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε  
ΤΔΘΑ (ΦΔΚ 2300 Β΄) «Πεξέ Μεηαβέβαζεο Οηθνλνµηθάο Δμνπζέαο ζε ΚεληξηθΪ θαη 
ΠεξηθεξεηαθΪ ξγαλα ηεο ∆ηνέθεζεο ησλ Δλφπισλ ∆πλΪµεσλ θαη ζε 
ΠξντζηαµΫλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηΫο», φπσοηζρχεη. 

  ηβ. Σελ ππ΄ αξηζµ. Π1/2380/18 ∆εθ 2012 Απφθαζε γηα 
ηε«Ρχζµηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεµΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, µεηαθνξψλ θαη ∆ηθηχσλ». 

  ηγ. Σελ ππ΄ αξηζµ.  15143  Απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγεένπ 
Οηθνλνµηθψλ (ΦΔΚ 3335 Β΄) πεξέ «Καζνξηζµφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζµνχ, ηεο 
δηαδηθαζέαο παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΪηεζεο ππΫξ ΔΑΑ∆ΖΤ, θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνµεξεηψλ εθαξµνγάο ηεο παξαγξΪθνπ 3, Ϊξζξνπ 4 ηνπ 
Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204) φπσοηζρχεη. 

  ηδ. Σελ ππ΄  αξηζµ.  158/2016/25-10-16  (ΦΔΚ  3698  Β΄) 
Απφθαζεο ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ πεξέ «Έγθξηζε ΣππνπνηεµΫλνπ 
ΔληχπνπΤπεχζπλεο∆άισζεο (ΣΔΤ∆) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 
Α΄ 147), γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεµνζέαο ζχµβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ 
νδεγηψλ», φζνλ αθνξΪ παξ.4 Ϊξζξνπ 79 Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147). 

  ηε. Σελ ππ΄ αξηζµ. 1191/14-03-17 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, ∆ηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ∆ηθαησµΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά 
Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ πεξέ «Καζνξηζµνχ ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζµνχ ηεο 
δηαδηθαζέαο παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΪηεζεο 0,06% ππΫξ ηεο Αξράο 
ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνµεξεηψλ εθαξµνγάο ηεο παξ. 3 Ϊξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄). 

  ηζη. Σελ ππ΄ αξηζµ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781 Β΄)  Απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµέαο θαη πεξέ «Ρχζµηζε εηδηθφηεξσλ ζεµΪησλ ιεηηνπξγέαο 
θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ 
(ΚΖΜ∆Ζ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνµέαο θαηΑλΪπηπμεο. 

  ηδ. Σα θαησηΫξσ ζεζµηθΪ θεέµελα ηεο ΠΑ: 

(1) Σν ΔΠΑ Γ-05/18 «Εγσεηπίδηο Σποθοδοζίαρ 
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Αεποποπίαρ (ΕΣΡΑ)», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

(2) Σν ΔΠΑ ∆-45/10 «Βαζηθέρ Απσέρ Τγηεηνήρ Σποθίµυν 
θαη Νεπού», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαηηζρχεη. 

  ηε. Σν ΠξσηνγελΫο Αέηεµα 19REQ005171033 µΫζσ ηεο 
πιαηθφξµαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζέσλ  πµβΪζεσλ 
(ΚΖΜ∆Ζ) γηα ηελ πξνµάζεηα εηδψλ ζΫµαηνο. 

  ηζ. Σελ µεξέδα απνζεκαηηθνχ "ΚΫξδε Δζηηαηνξένπ" ηεο ΜνλΪδαο, 
ε νπνέα εµθαλέδεη ηθαλφ ππφινηπν. 

  θ. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηµφηεηα πινπνέεζεο ηεο πξνµάζεηαο 
ζΫµαηνο, πξνθεηµΫλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλειαζηηθΫο αλΪγθεο ηξνθνδνζέαο ηνπ 
Δζηηηνξένπ ηνπ ΚΔΓΑ θνηέλαο, σο ην εγθεθξηκΫλν αέηεκα 19REQ005171044. 

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π µ ε 

2. πλνπηηθφ δηαγσληζµφ ζε Ϋλα ζηΪδην, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 117 
ηνπ Ν. 4412/16, θαζψο θαη ηα γεληθΪ ζηνηρεέα, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο 
ησλ παξαξηεκΪησλ θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ, σο 
ηα αληέζηνηρα παξαξηάκαηα "Α", "Β" θαη "Γ". Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ 
κε ηελ ππνβνιά  Ϋγγξαθσλ ελζθξΪγηζησλ πξνζθνξψλ θαη µε θξηηάξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 
απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ζπλνιηθάο ηηµάο αλΪ θαηεγνξέα εέδνπο θξΫαηνο (π.ρ κνζραξη 
θιπ), φπσο απηά ζα πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ επηκΫξνπο γηλνκΫλσλ 
πξνζθεξφκελεο ηηκάο επέ ηεο πξνππνινγηζζεέζαο πνζφηεηαο γηα θΪζε εέδνο ηεο 
θαηεγνξέαο, γηα ηελ εηάζηα πξνµάζεηα λσπψλ θξεΪησλ, γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 
Δζηηαηνξένπ ΚΔΓΑ θνηέλαο. 

3.  Ζ ππνγξαθά ζχµβαζεο, σο ζπλεκκΫλν ζρΫδην ζην παξφλ, ζα εέλαη 
δηΪξθεηαο ελφο (1) Ϋηνπο ρσξέο δπλαηφηεηα αλαλΫσζάο ηεο ελψ νη αθξηβεέο ππφ 
πξνκάζεηα πνζφηεηεο δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξέβεηα θαζψο 
εμαξηψληαη απφ απξφβιεπηνπο ιφγνπο (δάηεζε, θαηξηθΫο ζπλζάθεο, πξφγξακκα 
ζπζζηηένπ θιπ).  

4. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε ηεο πξνµάζεηαο εέλαη 65.031,50 € 
(ζπκπ. ΦΠΑ 13%). 

5. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεέ ηελ 9ε Ινπιίνπ 2019 
εµέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00 ζηελ αέζνπζα ηεο ΛΫζρεο Αμθσλ ηεο ΜνλΪδνο. 

6. Οη ελδηαθεξφµελνη πνπ επηζπµνχλ λα ιΪβνπλ µΫξνο ζην δηαγσληζµφ 
µπνξνχλ λα ππνβΪινπλ ηνπο θαθΫινπο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε µε ηνπο εμάο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιά ηνπο ζηε ∆ηεχζπλζε ΚΔΓΑ θνηέλαο, Παξαιέα 
θνηέλαο, ΣΚ 600 63 θνηέλα Πέεξέαο, ηαρπδξνµηθΪ, µε ζπζηεµΫλε επηζηνιά ά 
ηαρπµεηαθνξΫα (courier) ά µε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, µε ηελ απαξαέηεηε, 
φµσο, πξνυπφζεζε φηη απηΫο ζα πεξηΫξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα µέρξη ηελ 8ε 
Ινπιίνπ 2019, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00. ηελ πεξέπησζε ηεο 
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ηαρπδξνµηθάο απνζηνιάο, ε Τπεξεζέα νπδεµέα επζχλε θΫξεη γηα ην ρξφλν θαη ην 
πεξηερφµελν ησλ θαθΫισλ πξνζθνξΪο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

  β. Σελ θαηΪζεζά ηνπο ηδηνρεέξσο, εέηε απηνπξνζψπσο, εέηε µε 
εηδηθΪ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεµΫλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζµνχ ηελ εµεξνµελέα θαη ψξα δηελΫξγεηΪο ηνπ. 

7. ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη ά πεξηΫρνληαη µε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζέα µεηΪ ηηο παξαπΪλσ εµεξνµελέεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη σο 
µε θαλνληθΫο βΪζεη ησλ δηαιαµβαλνµΫλσλ ηνπ Άξζξν 26 παξΪγξαθνο 3β ηνπ 
Ν.4412/16 θαη επηζηξΫθνληαη ρσξέο λααπνζθξαγηζηνχλ. 

8. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη δεµφζηα, απφ ην αξµφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζέαο, άηνη ηελ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζµΪησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

9. ΚαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη 
πξνζθΫξνληεο ά νη εμνπζηνδνηεµΫλνη εθπξφζσπνέ ηνπο, εθφζνλ απηφ Ϋρεη 
δεισζεέ ζην ΜΫξνο ΗΗ, Β ηνπ ΣππνπνηεµΫλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ ∆ειψζεσο 
(ΣΔΤ∆). 

10. Αηηάµαηα γηα ηελ παξνρά πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβΪιινληαη 
Ϋγθαηξα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνθεηµΫλνπ λα µελ απαηηεζεέ παξΪηαζε ηεο 
πξνζεζµέαο παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 60, παξ. 3α ηνπ 
Ν.4412/2016. 

11. Αληέγξαθα ηνπ πιάξνπο ζψµαηνο ηεο δηαθάξπμεο δηαηέζεληαη σο 
αθνινχζσο ζε ειεθηξνληθά µνξθά (.pdf) απφ ηελ επέζεµε ηζηνζειέδα ηεο 
Πνιεµηθάο Αεξνπνξέαο (www.haf.gr) θαη ζην ΚΖΜ∆Ζ. 

12. Γηα πιεξνθνξέεο νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 
Σµάµα  Οηθνλνµηθνχ ηεο  ΜνλΪδαο: ηει. 23520-90140 [αξµφδηνο ρεηξηζηάο: 
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο]. 

 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

κρνο (Η) Διεπζ. ΕΫπνο 
Γηνηθεηάο 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΔΚΣΩΝ 
ΑπνδΫθηεο γηα ΔλΫξγεηα 
ΚΔΓΑ//ΣΜ.ΟΗΚ. 
ΑπνδΫθηεο γηα Πιεξνθνξέα 
ΚΔΓΑ/Κ/ ΔΣ. (Υσξέο ηα παξαξηάµαηα) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
«B» ΓΔΝΗΚΟΗ & ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
«Γ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΧΝ 



Α-1 
 

 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
26 Ηνπλ  2019 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
ΣΖΦ.830/Α∆ 1454/387/257 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖΔΗ∆ΟΤ Δηάζηα Πξνµάζεηα Νσπψλ ΚξεΪησλ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ -  
ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 
ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

CPV ΜΟΥΑΡΙ ΝΔΑΡΟ (cpv 15111200-1) 

ΥΟΙΡΙΝΟ (cpv 15113000-3) 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (cpv 15112130-6) 

ΑΡΝΙ (cpv 15115000-8) 

ΑΤΓΑ (cpv 03142500-3) 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 
ΠιΫνλ ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηµάο αλΪ 
εέδνο 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
∆ΑΠΑΝΖ 

Δμάληα πΫληε ρηιηΪδεο ηξηΪληα Ϋλα επξψ θαη 
πελάληα ιεπηΪ (65.031,50 €), ζπκπ. ΦΠΑ, ζε 
βΪξνο Ηδέσλ Πφξσλ. 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ 
% 

0,13468% ππΫξ ΑΔΠΠ-ΔΑΓΖΤ (νη 
θξαηάζεηο λα ζπµπεξηιαµβΪλνληαη ζηελ ηηµά 
ηεο πξνζθνξΪο) 

 
ΦΟΡΟ ΔΗΟ∆ΖΜΑΣΟ 

ΚαηΪ ηελ πιεξσµά ζα παξαθξαηεέηαη ν 
πξνβιεπφµελνο, απφ ην Ν. 4172/13 Ϊξζξν 
64, θφξνο εηζνδάµαηνο 4%, φπσο απηφο 
Ϋρεηηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 9 Ινπιίνπ 2019 εµέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ωο παξΪγξαθνο 5-6 ηεο ∆ηαθάξπμεο. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ 
Δληφο 48ψξνπ θαηφπηλ ηειεθσληθάο ά 
πξνθνξηθάο ά Ϋγγξαθεο παξαγγειέαο 

 
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ 

Κεδα θνηέλαο- [Γηαρ. Δζηηαηνξένπ] 

∆ΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Έλα Ϋηνο, ρσξέο δηθαέσκα παξΪηαζεο 

 
 1. Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεέ ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο θαη ηα Παξαξηάµαηα ηεο, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην µΫξνο 
απηάο. 
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 2. Ζ παξνχζα δηαθάξπμε αθνξΪ ζηελ εηάζηα πξνκάζεηα εηδψλ 
λσπψλ θξεΪησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθά πξνδηαγξαθά ηεο Τπεξεζέαο θαη 
φπσο αλαγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ σο θαησηΫξσ: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ-ΔΙΓΟ ΚΑΣ΄ΔΚΣΙΜΗ
Η ΔΣΗΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(θηι.) 

Π/Τ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

Π/Τ ΑΞΙΑ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

 
ΜΟΥΑΡΙ ΝΔΑΡΟ (cpv 

15111200-1) 
   

1 ΝνπΪ 
400 6,50 2.600,00 

2 ΛΪπα Αλεπ Οζηνχ 
1.700 4,50 7.650,00 

3 Σξαλο 
300 6,00 1.800,00 

4 
Μπξηδφιεο 300-400γξ. κε 

νζηφ Ή ζπαινκπξηδφια 350-
450 κε νζηφ 

500 7,00 3.500,00 

5 πΪια Ϊλεπ νζηνχ 
1.300 6,00 7.800,00 

6 ΔιηΪ Ϊλεπ νζηνχ 
200 6,00 1.200,00 

7 Λαηκφο Ϊλεπ νζηνχ 
100 6,00 600,00 

8 Κηιφην 
100 6,00 600,00 

 ΥΟΙΡΙΝΟ (cpv 15113000-3) 
   

9 
Μπξηδφια κε νζηφ (250-

280γξ.) 
600 3,50 2.100,00 

10 Μπνχηη Ϊλεπ νζηνχ 
2.000 3,50 7.000,00 

11 ΠαλζΫηα Ϊλεπ νζηνχ 
600 4,00 2.400,00 

12 πΪια Ϊλεπ νζηνχ 
500 3,20 1.600,00 

13 Κφηζη 
200 2,60 520,00 

14 ΦαξνλΫθξη 
700 6,00 4.200,00 

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (cpv 

15112130-6) 
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15 Οιφθιεξν 
1.700 2,10 3.570,00 

16 ΦηιΫην ζηάζνο 
1.200 4,60 5.520,00 

17 Μπνχηη 
500 2,10 1.050,00 

18 ΚνπαλΪθη 
300 3,50 1.050,00 

 ΑΡΝΙ (cpv 15115000-8) 
   

19 Αξλέ νιφθιεξν 
150 6,50 975,00 

20 Αξλέ ηεκαρηζκΫλν (πατδΪθηα) 
150 6,50 975,00 

 ΑΤΓΑ (cpv 03142500-3) 
   

21 ΑπγΪ θφηαο medium 
7.000 0,12 840,00 

 ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 
  57.550,00 

 ΦΠΑ 
  7.481,50 

 ΟΝΟΜΑΣΙΚΟ ΠΟΟ   
65.031,50 

 
 2. Οη πξνκεζεπηΫο κπνξνχλ λα θαηαζΫζνπλ πξνζθνξΪ γηα κεξηθΪ 
εέδε θαη φρη ππνρξεσηηθΪ γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ελψ ε πξνκάζεηα ησλ 
δηαθφξσλ εηδψλ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλΫο αλΪγθεο - απαηηάζεηο 
ηνπ Δζηηαηνξένπ, ρσξέο λα θαζέζηαηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ Τπεξεζέα ε 
πξνκάζεηα γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 
 
 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 

ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
26 Ηνπλ 19 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΑ∆.Φ.830/Α∆ 1454/387/257 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείµελν Πξνµήζεηαο 

 
1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ αθνξΪ ζηελ εηάζηα 

πξνµάζεηα ηνπ ΚΔΓΑ θνηέλαο κε λσπΪ θξΫαηα,σο ζρεη η θφο  π έλαθαο ππφ 
πξνκάζε ηα  ε ηδψλ ηνπ παξαξηάκαηνο "Α" θαη γηα ρξνληθά δηΪξθεηα ελφο  
Ϋηνπο , ρσξέο δηθαέσµα παξΪηαζεο. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα εηάζηα αμέα ηεο 
δαπΪλεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμάληα πΫληε ρηιηΪδσλ ηξηΪληα ελφο επξψ  θαη 
πελάληα ιεπηψλ (65.031,50€) ζπκπ. ΦΠΑ. 

2. Ζ αλσηΫξσ ζπµβαηηθά αμέα βαζέδεηαη ζε απνινγηζηηθΪ ζηνηρεέα, 
δελ δχλαηαη λα μεπεξΪζεη ην πνζφ ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ θαη ν 
πξνµεζεπηάο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεµέσζε απφ ηελ Π.Α ζε 
πεξέπησζε µε πξνµάζεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπµβαηηθάο αμέαο. 

3. Σν θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνµάζεηαο εέλαη ε πιΫνλ 
ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηµάο 
αλΪ εέδνο. 

Άξζξν 2ν 
∆ηθαίσµα πµµεηνρήο 

 

1. ∆ηθαέσµα ζπµµεηνράο Ϋρνπλ: 

  α. ηα θπζηθΪ ά λνµηθΪ πξφζσπα,  

  β.  δεµφζηνη θνξεέο 

  γ. ελψζεηο ησλ αλσηΫξσ πξνζψπσλ ά/θαη θνξΫσλ 
ζπµπεξηιαµβαλνµΫλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπµπξΪμεσλ επηρεηξάζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ ∆ηαθάξπμε 
θαη εέλαη εγθαηεζηεµΫλα/νη/εο ζε: 

(1) θξΪηνο-µΫινο ηεοΈλσζεο 

(2) θξΪηνο-µΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ 
Δ.Ο.Υ 

(3) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε 
πµθσλέα ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ (∆), ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε  
δεµφζηα ζχµβαζεθαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο 
ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάµαηνο Η ηεο σο Ϊλσ 
πµθσλέαο θαη 
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(4) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εµπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε 
γ αλσηΫξσ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηµεξεέο ά πνιπµεξεέο ζπµθσλέεο µε ηελ Έλσζε 
ζε ζΫµαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ. 

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

3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλΫο ζπµπξΪμεηο νηθνλνµηθψλ θνξΫσλ  
δελ ππνρξενχληαη λα ιΪβνπλ νξηζµΫλε λνµηθά µνξθά πξνθεηµΫλνπ λα 
ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ά ζχµπξαμε ππνρξενχηαη λα 
πξΪμεη ηνχην εΪλ θαηαθπξσζεέ ζε απηά ε χµβαζε, εθφζνλ ε ιάςε 
νξηζµΫλεολνµηθάοµνξθάο θξηζεέ αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο 
χµβαζεο. 

4. ε πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνµηθψλ 
θνξΫσλ, φια ηα µΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 
αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξέπησζε αλΪζεζεο ηεο ζχµβαζεο ζηελ 
Ϋλσζε, ε  επζχλε απηά εμαθνινπζεέ µΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχµβαζεο. 

Άξζξν 3ν 
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 

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

  α. Να Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ  ειιεληθά  γιψζζα  ά  λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επέζεµε µεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα, µε εμαέξεζε 
ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα – εηαηξηθΪ ά µε - πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
πξνζθνξΪ θαη πεξηΫρνπλ εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφµελν, ηα νπνέα µπνξνχλ λα 
ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ µεηΪθξαζε ζηελ 
ειιεληθά. 

  β. Να εέλαη δαθηπινγξαθεµΫλεο θαη λα µε θΫξνπλ παξΪηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζέµαηα, δηαγξαθΫο, πξνζζάθεο, θιπ. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ 
πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξαµµΫλε 
θαηµνλνγξαµµΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ε δε αξµφδηα επηηξνπά 
απνζθξΪγηζεο θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ζα µνλνγξΪςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζάθεο, 
θιπ. 

2. Με θαλνληθΫο πξνζθνξΫο ζεσξνχληαη απηΫο: 

  α. ζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο 

ζχµβαζεο, 

  β. ζεο παξειάθζεζαλ εθπξφζεζµα, 

  γ. ηαλ ππΪξρνπλ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα αζΫµηηεο πξαθηηθάο, 
φπσο ζπµπαηγλέαο ά δηαθζνξΪο, 

  δ. ζεο θξέλνληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά αζπλάζηζηα 



Β-3 

 

ραµειΫο. 

3. ΑπαξΪδεθηεο πξνζθνξΫο ζεσξνχληαη: 

  α. ζεο ππνβΪιινληαη απφ πξνζθΫξνληεο  νη  νπνένη  δελ 
δηαζΫηνπλ ηα απαηηνχµελα πξνζφληα, 

  β. ζσλ ε  ηηµά  ππεξβαέλεη  ηνλ  πξνυπνινγηζµφ  ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, φπσο θαζνξέζζεθε θαη ηεθµεξηψζεθε πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο 
δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχµβαζεο. 

4. Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ πξσηφηππεο, εηο απινχλ 
θαη ζε ζθξαγηζµΫλν θΪθειν. Ζ αξέζµεζε ησλ ζειέδσλ, αλΪ  ππνθΪθειν, εέλαη 
ππνρξεσηηθά. 

5. Δπέ ηνπ θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο αλαγξΪθνληαη επθξηλψο νη 
αθφινπζεο ελδεέμεηο: 

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (µε θεθαιαέα  γξΪµµαηα). 

  β. ∆ΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΔΓΑ/Κ Τπ΄αξέζµ.44/2019. 

  γ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟ γηα ηελ εηάζηα πξνµάζεηα 
λσπσλ θξεΪησλ  γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ. 

  δ. Σελ  θαηαιεθηηθά  εµεξνµελέα   (εµεξνµελέα   ιάμεο 
πξνζεζµέαο ππνβνιάοπξνζθνξψλ). 

  ε. Σα ζηνηρεέα ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα. 

6. Ο θΪθεινο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα πεξηιαµβΪλεη ηνπο ηξεηο (3) 
παξαθΪησ αλεμΪξηεηνπο θαη ζθξαγηζµΫλνπο θαθΫινπο, θαζΫλαο εθ ησλ νπνέσλ 
θΫξεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ: 

  α. ΦΪθεινο  µε  ηελ  Ϋλδεημε  «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ν νπνένο πξΫπεη λα πεξηΫρεη επέ πνηλά απφξξηςεο: 

(1) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Οηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ, 
ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/16, µε ην 
νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπ πξνζθΫξνληνο ζε απηφ θαη ην 
εηδηθφ επΪγγειµΪ ηνπ, θαηΪ ηελ εµΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ, θαη 
αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζεέ λα παξαµΫλεη εγγεγξαµµΫλνο µΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο 
σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 

(2) Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεύζπλεο ∆ήισζεο 
(ΣΔΤ∆) σο ην ππφδεηγµα ηεο Πξνζζάθεο «1» ηνπ παξφληνο 
Παξαξηάµαηνο,κνλνγξακκΫλε ζε θΪζε θχιιν θαη  ε νπνέα θΫξεη εµεξνµελέα 
εληφο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα (30) εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθάο εµεξνµελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεέηαη 
βεβαέσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά ΚΔΠ.  

 



Β-4 

 

(3) Δμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο γηα ηνπο 
παξηζηΪκελνπο ζηελ δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ  

(4) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/ΦΔΚΑ΄ 75, 
φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ζχµθσλα µε ην Τπφδεηγµα ηεο Πξνζζάθεο «6» ηνπ 
παξφληνο Παξαξηάµαηνο, ζηελ νπνέα ν ζπµµεηΫρσλ δειψλεη φηη ζπµθσλεέ 
ξεηΪ θαη αλεπηθχιαθηα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη µε 
ηηο δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηηο πξνµάζεηεο ηνπ ∆εµνζένπ, θαη φηη ηα 
πξνζθεξφµελα εέδε θαιχπηνπλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ηξνθέµσλ-πνηψλ 
ηνπ∆εµνζένπ. 

(5)  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνµηµνπνίεζεο ηνπ 
πξνζθΫξνληνο ά ηνπ ππνςεθένπ λνµηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη 
ηξνπνπνηάζεηο απηνχ) απφ ηα νπνέα λα πεγΪδεη ν Ϋρσλ ηελ αξµνδηφηεηα 
ππνγξαθάο - ππνβνιάο πξνζθνξΪο [Ν. 4412/16, Ϊξζξν 93 εδΪθην γγ)]. 

  β. ΦΪθεινο µε ηελ Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνένο 
ζα πξΫπεη νπσζδάπνηε λα πεξηΫρεη, επέ πνηλά απφξξηςεο: 

(1) ινη αλεμαηξΫησο νη ζπµµεηΫρνληεο: 

    (α) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο  
επηρείξεζεο θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα ζηελ Κ.Τ.Α. 15523/2006 (ΦΔΚ Β’ 
1187/2006) θαη εθφζνλ πξνβιΫπεηαη γηα ηελ ελ ιφγσ επηρεέξεζε, αληέγξαθν ηεο 
απφθαζεο ρνξάγεζεο θσδηθνχ αξηζµνχ Ϋγθξηζεο ηεο εγθαηΪζηαζεο απφ ηε 
Γεληθά ∆ηεχζπλζε Κηεληαηξηθά ηνπ ΤΠΑΑΣ θσδηθφ αξηζµφ Ϋγθξηζεο ηεο 
εγθαηΪζηαζεο πνπ αθνξΪ ζηελ παξαγσγά ά/θαη δηαθέλεζε ηνπ πξντφληνο 
ζχµθσλα µε ην Π∆ 79/07 (ΦΔΚ Α’ 95), ά Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο θξενπσιεένπ ά 
Ϊδεηα ιεηηνπγέαο εκπφξνπ-κεηαπσιεηά. ηελ πεξέπησζε θξενπσιεένπ 
απαηηεέηαη επηπιΫνλ ε πξνζθφκηζε Ϊδεηαο παξαγσγάο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
θξεαηνζθεπαζκΪησλ. 

    (β) Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ 
πξνζθέξνληνο,  θαηΪ ην  δηεζλΫο  πξφηππν ISO 22000:2005 ά BRC Food ά 
IFS Food ά FSSC 22000 ά Ϊιιν αλαγλσξηζµΫλν πξφηππν βαζηζµΫλν ζηηο 
αξρΫο ηνπ HACCP. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξΫπεη λα αθνξΪ ζηελ παξαγσγά ά/θαη 
εµπνξέα ηνπ πξντφληνο θαη λα Ϋρεη εθδνζεέ απφ θνξΫα πηζηνπνηεµΫλν απφ ην 
Δζληθφ χζηεµα ∆ηαπέζηεπζεο (Δ.Τ.∆.) ά Ϊιιν επξσπατθφ νξγαληζµφ 
δηαπηζηεχζεσλ ρψξαο-µΫινπο ηεο Δ.Δ. Ζ ελ ιφγσ πηζηνπνέεζε ζα πξΫπεη λα 
εέλαη ζε ηζρχ θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ, θαζψο θαη θαηΪ ηε ρξνληθά 
δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο. 

    (γ) Αληίγξαθα ησλ αδεηώλ ησλ νρεµΪησλ 
µεηαθνξΪο ησλ πξντφλησλ, απφ ηα νπνέα ζα πηζηνπνηεέηαη ε θαηαιιειφηεηΪ 
ηνπο γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη. 

    (δ) Τπεύζπλε  δήισζε   ηνπ   ζπµµεηέρνληα,   
µε  ηελ νπνέα ζα δειψλεη :  

 (1)  φηη επηηξΫπεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ  αξµνδέσλ νξγΪλσλ 
ηεο ΠΑ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ γηα Ϋιεγρν, παξΫρνληαο θΪζε δηεπθφιπλζε-
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δηεπθξέληζε πνπ ζα απαηηεζεέ. Ο Ϋιεγρνο ζα αθνξΪ ζηελ ηάξεζε ησλ φξσλ ηεο 
χµβαζεο, ηελ εζληθά θαη θνηλνηηθά λνµνζεζέα θαη ηε δηαρεέξηζε ηεο αζθΪιεηαο 
ησληξνθέµσλ. 

 (2)  φηη δεζκεχεηαη γηα ηελ παξΪδνζε ησλ πξνηνλησλ κε ηα 
θαηΪιιεια κΫζα  

    (ε) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, µε 
ηελ νπνέα ζα βεβαηψλεη φηη, γηα ηπρφλ αιιαγά ησλ ζηνηρεέσλ ησλ 
εγθαηαζηΪζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα ά/θαη εµπνξέα ηνπ 
πξντφληνο, ζα ελεµεξψλνπλ ηελ Τπεξεζέα ηξηΪληα (30) εµΫξεο πξηλ ηελ 
αιιαγά. Δπηζεµαέλεηαη φηη, αξµφδηα Δπηηξνπά ηεο Τπεξεζέαο ζα πξνβαέλεη ζε 
εθ λΫνπ πγεηνλνµηθφ Ϋιεγρν ησλ ηξνπνπνηεµΫλσλ εγθαηαζηΪζεσλ. ε 
πεξέπησζε πνπ απηΫο θξηζνχλ πγεηνλνµηθΪ απνδεθηΫο, ελεµεξψλεηαη αλαιφγσο 
ε χµβαζε, ελψ αληηζΫησο, εΪλ απηΫο θξηζνχλ µε απνδεθηΫο, ν πξνµεζεπηάο 
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο µε φιεο ηηο πξνβιεπφµελεο απφ ην Ν.4412/16 ζπλΫπεηεο. 

    (ζη) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ (ζπζθεπαζέα θηι), ηνπ νξένπ δσάο απηψλ θαζψο θαη ηελ ρψξα 
πξνΫιεπζεο απηψλ (κφλν απφ ρψξεο Δ.Δ). ε πεξέπησζε ε ρψξα πξνΫιεπζεο 
δελ εέλαη δπλαηφλ λα πξνθαζνξηζηεέ κε αθξέβεηα, ηφηε λα αλαθΫξνληαη φιεο νη ελ 
δπλΪκεη ρψξεο πνπ δχλαληαη λα απνηειΫζνπλ πεγά πξνκάζεηαο ηνπ 
πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

    (δ) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπαζέαο ησλ 
εηδψλ θαη δεζκεπζε γηα επηθφιιεζε εηηθΫηηαο κε ηα ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο θαη 
ησλ πξνηφλησλ (εέδνο θξΫαηνο, ρψξα πξνΫιεπζεο, εκεξνκελέα ζθαγάο-
δηαηεξεζηκφηεηαο θιπ). 

(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζµό είλαη έµπνξνη θαη όρη παξαγσγνί, ζα πξΫπεη λα 
πξνζθνµέζνπλ, επηπιένλ ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ, Τπεύζπλε ∆ήισζή 
ηνπο µε ηελ νπνέα: 

    (α) Θα δειψλνπλ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο 
πξνκεζεπηΫο- παξαγσγνχο ηνπο (ηα ζηνηρεέα απηψλ θαη ην εέδνο πνπ ζα ηνπο 
πξνµεζεχνπλ). 

    (β) Θα βεβαηψλνπλ φηη, γηα ηπρφλ αιιαγά 
νπνηνπδάπνηε ζηνηρεένπ ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπο, ζα ελεµεξψλνπλ ηελ 
Τπεξεζέα ηξηΪληα (30) εµΫξεο πξηλ ηελ αιιαγά. 

  γ. ΦΪθεινο µε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 
νπνένο πεξηΫρεη, επί πνηλή απόξξηςεο: 

(1) Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά, ζχµθσλα µε ην ππφδεηγµα 
ηεο Πξνζζάθεο «2» ηνπ παξφληνο Παξαξηάµαηνο, ζηελ νπνέα ζα 
αλαγξΪθνληαη: 

    (α) Σελ πξνζθεξφµελε ηηκά ζε επξψ, νινγξΪθσο 
θαη αξηζµεηηθψο, πνπ ζα παξαµεέλεη ζηαζεξά θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο 
ζχµβαζεο. ε πεξέπησζε δηαθνξνπνέεζεο µεηαμχ ηεο αλαγξαθφµελεο ηηµάο 
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αξηζµεηηθψο θαη νινγξΪθσο, ιαµβΪλεηαη ππφςε ε ηηµά  νινγξΪθσο. 

    (β) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επέ ηνηο εθαηφ, ζην 
νπνέν ππΪγνληαη ηα ππφ πξνµάζεηα εέδε. 

    (γ) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 

7. Δπηζεµαέλεηαη φηη, ε ππνβνιά φισλ ησλ νξηδνµΫλσλ ζην παξφλ 
Άξζξν δηθαηνινγεηηθψλ εέλαη ππνρξεσηηθά. ε πεξέπησζε απαιιαγάο απφ ηελ 
ππνρξΫσζε πξνζθφµηζεο νπνηνπδάπνηε δηθαηνινγεηηθνχ, απηά, ε απαιιαγά, 
ζα πξΫπεη λα ηεθµαέξεηαη βΪζεη ζηνηρεέσλ απφ ην ζπµµεηΫρνληα. 

Άξζξν 4ν 
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 
1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά µε βΪζε ηα απνηειΫζµαηα 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 ηεοζχµβαζεο. 

  β. Ζ νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪιµαηα, 
εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπµπιάξσζε ά δηφξζσζε ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη 
ζπµπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε 
θαη ηελ ζπµπιάξσζε ηεο, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 

  γ. Γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη  παξΪζρεη  ηηο 
απαηηνχµελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζµΫλεο πξνζεζµέαο ά ε εμάγεζε 
δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν102. 

  δ. Ζ νπνέα  παξαιεθζεέ εθπξφζεζκα. 

  ε. ΠξνζθνξΪ ππφ αέξεζε ά ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ. 

  ζη. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξµνγάο.  

Άξζξν 5ν 
Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο πξνµεζεπηΫο γηα 
ελελήληα (90) εµέξεο απφ ηελ επφµελε µΫξα ηεο θαηαιεθηηθάο εµεξνµελέαο 
ππνβνιάο ηνπο. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη µηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξέπηεηαη 
σο απαξΪδεθηε. 

2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο µπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, 
εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαηΪ 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεµα έζν µε ην πξνβιεπφµελν απφ ηε ∆ηαθάξπμε. 
ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθΪ µαηαηψλνληαη, 
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εθηφο εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεµΫλα φηη ε 
ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζµνχ εμππεξεηεέ ην δεµφζην ζπµθΫξνλ, νπφηε νη 
ζπµµεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ µπνξνχλ 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 δηαγσληζµνχ ζπλερέδεηαη µε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνµηθνέθνξεέο. 

3. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηεέλεηαη απηνδηθαέσο γηα φζν 
ρξνληθφ δηΪζηεµα ελδερνµΫλσο αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ά 
εµπνδηζηεέ ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεέα Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο ά ελδέθνπ µΫζνπ ά 
βνεζάµαηνο θαηΪ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ αξµνδέσλ νξγΪλσλ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νη νπνέεο αθνξνχλ ζηνλ∆ηαγσληζµφ. 

 
Άξζξν 6ν 

Δλζηάζεηο 
 

1. Έλζηαζε επηηξΫπεηαη θαηΪ ηεο Γηαθάξπμεο ά πξΪμεο ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΔλζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο 
ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφµελνπο δελ γέλνληαη δεθηΫο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, γηα 
ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζµέα θαη ηε δηαδηθαζέα ππνβνιάο ελζηΪζεσλ θαη 
εμΫηαζάο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 127 ηνπΝ.4412/16. 

2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, µε ηελ 
θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο, ε θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ ∆εµνζένπ 
πνζνχέζνπµε ην Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηµψµελεο αμέαο ηεο ζχµβαζεο. 
Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεµφζην Ϋζνδν. Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη µε 
πξΪμε ηεο ΑλαζΫηνπζαο αξράο, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ 
δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Άξζξν 7ν 
Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 
1. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη ζε δεµφζηα ζπλεδξέαζε, 

ζηελ νπνέα απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο, φπνπ 
πεξηιαµβΪλνληαη ηα ∆ηθαηνινγεηηθΪ πµµεηνράο, ε Σερληθά θαη ε Οηθνλνµηθά 
ΠξνζθνξΪ θαη ε Δπηηξνπά µνλνγξΪθεη θΪζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ. ΚαηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηθαηνχληαη λα 
παξέζηαληαη νη πξνζθΫξνληεο ά νη λφµηµνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ εέλαη 
εθνδηαζµΫλνη µε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

2. ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ζην παξαπΪλσ φξγαλν κεηΪ ηελ 
Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο, δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ 
παξαδέδνληαη ζηελ Τπεξεζέα γηα επηζηξνθά, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξΪγηζε 
πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 

  α. Δπεηδά ν δηαγσληζκφο γέλεηαη κε θξηηάξην ηε ρακειφηεξε 
ηηκά αλΪ εέδνο, απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο, ν θΪθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηεο ηερληθάο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, 
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κνλνγξΪθνληαη δε θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην παξαπΪλσ φξγαλν, φια ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη αλΪ θχιιν.  

  β. ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο κπνξεέ 
λα γέλεηαη ρξάζε κεραληθνχ κΫζνπ (δηΪηξεζε), κε ην νπνέν ζα απνηππψλεηαη ε 
εκεξνκελέα θαη ε ψξα απνζθξΪγηζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο 
κπνξεέ λα νξέδνληαη νη αλαγθαέεο δηαδηθαζηηθΫο ιεπηνκΫξεηεο.  

3. ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπΪλσ φξγαλν 
πξνβαέλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβΪιινπλ πξνζθνξΫο θαζψο θαη 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππΫβαιαλ, ηελ θαηΪξηηζε πέλαθα πξνζσξηλψλ 
κεηνδνηψλ  θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε 
ζε πξαθηηθφ ην νπνέν ππνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη. 

4.  Αθνινπζεέ δε ε θιάζε πξνο ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο πξψηνπο κεηνδφηεο, ε απνζθξΪγηζε θαη 
αμηνιφγεζε απηψλ θαη ε ηειηθά απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο.  

5. ΜεηΪ ηελ παξαπΪλσ δηαδηθαζέα, ν ζρεηηθφο θΪθεινο ηνπ 
δηαγσληζκνχ καδέ κε ηνπο ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο πνπ πεξηΫρνπλ ηα 
νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, παξαδέδεηαη κε απφδεημε ζε ππΪιιειν 
ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 

6.  Ζ αξµφδηα επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (ζηελ νπνέα,γηα 
ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο πγεηνλνκηθάο επηζεψξεζεο ησλ εγθ/ζεσλ θαη κφλν, ζα 
ζπµµεηΫρεη Αμθφο Τγεηνλνµηθνχ Κηελέαηξνο ά Ηαηξφο- Οδνληέαηξνο-
Φαξµαθνπνηφο - Ννζειεπηάο Τγεηνλνιφγνο ά εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνµηθάο 
Τπεξεζέαο ηεο ΜνλΪδνο, ν νπνένο θαη ζα αληηθαζηζηΪ Ϋλα αληέζηνηρν κΫινο ηεο 
Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο), δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζηηο αθφινπζεο ελΫξγεηεο: 

  α. ΔμΫηαζε ησλ  εγθαηαζηΪζεσλ  ηνπ αλαδεηρζΫληα κεηνδφηε, 
µε επηηφπηεο επηζθΫςεηο θαη ζχµθσλα µε ηηο Πξνζζάθεο «4»θαη «5» ηνπ 
παξφληνο. 

  β. χληαμε Έθζεζεο µε ηηο  δηαπηζηψζεηο  θαη  ηε  ζρεηηθά 
βαζµνινγέα, ζχµθσλα µε ηα Τπνδεέγµαηα ησλ επηζπλαπηνµΫλσλ Πξνζζεθψλ 
«4» θαη «5». 

  γ. χληαμε πξαθηηθνχ, ζην νπνέν ζα πεξηιακβΪλνληαη ηα 
απνηειΫζκαηα ηεο πγεηνλνκηθάο επηζεψξεζεο εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ππνςάθησλ 
πξνκεζεπηψλ θαη ππνβνιά ηνπ ζην Σµάµα Οηθνλνµηθνχ ηεο ΜνλΪδαο. 

  δ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Δπηηξνπά Τγεηνλνκηθάο επηζεψξεζεο 
ησλ εγθ/ζεσλ, γηα ηελ επέζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αληέ ηνπ επηηφπηνπ ειΫγρνπ, 
κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη θαη λα αμηνινγάζεη απνηειΫζκαηα πγεηνλνκηθάο 
επηζεψξεζεο απφ Ϊιινπο θνξεέο ηνπ Γεκνζένπ (φπσο π.ρ επηηξνπΫο ηνπ 
ηξαηνχ ΞεξΪο,ΔΦΔΣ, Ννκαξρέαο θηι) ηα νπνέα Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ εληφο 
ηεο ηειεπηαέαο δηεηέαο θαη εέλαη ζε ηζρχ. 

  ε. ε πεξέπησζε πνπ νη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ κεηνδφηε θξηζνχλ 
κε απνδεθηΫο, ε Δπηηξνπά πξνβαέλεη ζηελ επηζεψξεζε ηνπ δεχηεξνπ κεηνδφηε 
θ.ν.θ, Ϋσο ηελ εμαζθΪιηζε πγεηνλνκηθΪ απνδεθηψλ  εγθαηαζηΪζεσλ θαη 
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πξνθεηκΫλνπ λα εθδνζεέ ε θαηαθπξσηηθά απφθαζε απφ ηνλ Δ.Ο.Δ. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΚ/ΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-: 

7. ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηΪξηηζε πέλαθα 
πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ  θαη ηελ αλΪδεημε απηνχ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 
θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο πξνζθνξψλ 
πξνβαέλεη, θαηφπηλ ζρεηηθάο θιάζεο, ζηελ απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε 
ζρεηηθά απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Δ . ζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, λα 
παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ηνπ θαθΫινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηΫζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ν 
νπνένο παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη 
απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. ΜεηΪ ην πΫξαο ηεο δεµφζηαο ζπλεδξέαζεο ε 
Δπηηξνπά ειΫγρεη θαη αμηνινγεέ ηα θαηαηεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο. 
Δθφζνλ ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο θξηζνχλ σο απνδεθηΪ, ην 
πξαθηηθφ ππνβΪιιεηαη µαδέ µε ην θΪθειν ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ζην Σµάµα 
Οηθνλνµηθνχ ηεο ΜνλΪδαο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο θαηαθπξσηηθάο πξΪμεο 
ηεο ΑλαζΫηνπζαοΑξράο. 

8. ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο απνηεινχλ θαη πξνζθνκέδνληαη ηα 
θαησηΫξσ: 

  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (ηνπ δηαρεηξηζηά γηα ΗΚΔ-
ΟΔ-ΔΔ θαη γηα ηνλ Γηεπζ. χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γ γηα Α.Δ)  
Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ 
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ 
κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθάκαηα: 

   (1) πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά 
νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιένπ. 

   (2) Γσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ 
Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο 
Ηνπιένπ 2003, θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ 
δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

   (3) ΑπΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α• 48). 

   (4) ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα 
κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 
θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά 
εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο 
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο. 
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   (5) Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην 
Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 26εο Ννεσβξένπ 2005. 

   (6) Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011. 

   (7) ρεηηθΪ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθΪ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη φηη δελ 
ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά εθθαζΪξηζε. 

  β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο. 

  γ. Βεβαέσζε αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθάο). Απηά ζα αθνξΪ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδάπνηε 
ζρΫζε εξγαζέαο ζηελ επηρεέξεζά ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη 
φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο. 

  δ. Δγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε 
πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, σο ην Ϊξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

  ε. Τπεχζπλε δάισζε γηα ηπρφλ πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ 
πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 2 
εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο. 
ΤπνβΪιεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16 θαη ε 
απηνκαηνπνηεκΫλε απΪληεζε ηνπ ΔΠΔ (εθφζνλ απαζρνινχζαλ πξνζσπηθφ 
εληφο δηεηέαο). 

  ζη. ΑπνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο θαη παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο.  

9. Σν θξηηάξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνµάζεηαο θαη ηελ ηειηθά 
επηινγά ηνπ πξνµεζεπηά εέλαη ε ρακειφηεξε ζπλνιηθά ηηµά αλΪ θαηεγνξέα 
θξΫαηνο (π.ρ κνζραξη θιπ), φπσο απηά ζα πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ 
επηκΫξνπο γηλνκΫλσλ πξνζθεξφκελεο ηηκάο εέδνπο επέ ηεο πξνππνινγηζζεέζαο 
πνζφηεηαο γηα θΪζε εέδνο ηεο θαηεγνξέαο, θαη σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ ιαµβΪλνληαη ππ' φςε, θαηΪ θχξην ιφγν, ηα παξαθΪησζηνηρεέα: 

  α. ΑπνθιεηζηηθΪ ε ζπλνιηθΪ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκά 
αλΪ θαηεγνξέα θξΫαηνο, ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξέδνληαη αµΫζσο παξαθΪησ. 

  β. Ζ ζπµθσλέα ηεο πξνζθνξΪο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο 
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ηξνθέµσλ-πνηψλ. 

  γ. Ο αληαγσληζµφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

  δ. Ζ πξνζθεξφµελε ηηµά ζε ζρΫζε µε ηηµΫο πνπ 
πξνζθΫξζεθαλ ζε πξνεγνχµελνπο δηαγσληζµνχο θαη ηελ ηξΫρνπζα ηηµά ζηελ 
αγνξΪ, γηα φµνην ά παξεµθεξΫο αγαζφ. 
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  ε.  Δμππαθνχεηαη απφ ηα αλσηΫξσ φηη ν θΪζε νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξεη ηνπιΪρηζηνλ φια ηα εέδε γηα κέα ά πεξηζζφηεξεο 
θαηεγνξέεο θξεΪησλ, πξνθεηκΫλνπ ε πξνζθνξΪ ηνπ λα γέλεη απνδεθηά θαη λα 
αμηνινγεζεέ. 

10. ηε πεξέπησζε θαηΪζεζεο ηζφηηµσλ πξνζθνξψλ, ζα ηζρχζνπλ ηα 
θαζνξηδφµελα ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 90 ηνπΝ.4412/16 
(πξαγκαηνπνέεζε θιάξσζεο). 

 

 

Άξζξν 8ν 
Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε ύµβαζεο 

 
1. Ζ επηινγά ηνπ πξνζθΫξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ 

απνηειεζµΪησλ ηνπ δηαγσληζµνχ ζα γέλεη µε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, 
µεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο ∆ηελΫξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

2. Ζ ζχµβαζε ζα θαηαξηηζζεέ ζχµθσλα µε ην ζπλεκκΫλν ππφδεηγµα 
ηεο δηαθάξπμεο. ∆ελ ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγµΪηεπζε ζην θεέµελν ηεο 
ζχµβαζεο πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηε δηαθάξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν 
ηξνπνπνέεζε ά ζπµπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνµεζεπηά. 

3. ΠξνζθΫξσλ πoπ δεv πξνζΫξρεηαη µΫζα ζηεv πξνζεζµέα πoπ ηoπ 
νξέζηεθε, vα ππoγξΪςεη ηε ζρεηηθά ζχµβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ 
Ϋθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πoπ Ϋγηλε ζηo φλνµΪ ηoπ θαη απφ 
θΪζε δηθαέσµα πoπ απνξξΫεη απφ απηάλ, µε φιεο ηηο ινηπΫο πξνβιεπφµελεο 
απφ ην Ν.4412/16 ζπλΫπεηεο, µεηΪ απφ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη 
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηoπ αξµνδένπ νξγΪλνπ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε ε 
θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ αµΫζσο επφµελε 
πιΫνλ ζπµθΫξνπζα απφ νηθνλνµηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο 
πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο, ε δηαδηθαζέα 
αλΪζεζεο µαηαηψλεηαη, ζχµθσλα µε ηελ πεξέπησζε δ’ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 

4. ΚαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο 
ζχµβαζεο, ζα εθαξµνζζνχλ αλαινγηθΪ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθΪ µε 
ηηο γλσµνδνηάζεηο ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ, επέ ζεµΪησλ αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ζεµΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 

Άξζξν 9ν 
Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 
1. Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο εθδέδνληαη απφ αζθαιηζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο (πεξ. β΄ θαη γ΄ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Ν.4364/16)  ά 
ρξεκαηνδνηηθΪ ά πηζησηηθΪ ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξΪηε – µΫιε 
ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε – µΫιε ηεο 
πµθσλέαο πεξέ ∆εµνζέσλ πµβΪζεσλ θαη Ϋρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο 
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δηαηΪμεηο, ην δηθαέσµα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – 
Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ά λα παξΫρνληαη µε γξαµµΪηην ηνπ Σαµεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
∆αλεέσλ µε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε µε γξαµµΪηην   παξαθαηΪζεζεο   ρξενγξΪθσλ   ζην   
Σαµεέν   Παξαθαηαζεθψλ  θαη ∆αλεέσλ, ηα ηνθνµεξέδηα ά µεξέζµαηα πνπ ιάγνπλ 
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη µεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνµηθφθνξΫα. 

2. Ο νηθνλνµηθφο θνξΫαο ζηνλ νπνέν ζα θαηαθπξσζεέ ε πξνµάζεηα 
ησλ εηδψλ ηεο παξνχζαο ∆ηαθάξπμεο, εέλαη ππνρξεσµΫλνο λα θαηαζΫζεη, πξηλ ά 
θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο, εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχµβαζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπµβαηηθάο αμέαο 
ησλεηδψλ, ρσξέο Φ.Π.Α..Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη 
µεγαιχηεξνο απφ ην ζπµβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο ησλ εηδψλ θαηΪ δχν (2) 
µάλεο ηνπιΪρηζηνλ. 

3. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο φ,ηη αθνξΪ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφµελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεµαέλεηαη 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, µε ζπλΫπεηα ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

4. Τπφδεηγµα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο ηεο 

χµβαζεο δέδεηαη ζηελ Πξνζζάθε «3» ηνπ Παξαξηάµαηνο «Β» ηεο∆ηαθάξπμεο. 

 

Άξζξν  10ν 
Πνηόηεηα Δηδώλ – πζθεπαζία 

 
1. ια ηα εέδε ζα εέλαη πξνΫιεπζεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη 

ζα ηεξνχλ πιάξσο ηα νξηδφµελα ζηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, σο ην 
ΠαξΪξηεµα«Γ» ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

2. ιεο νη δηαδηθαζέεο θαη φια ηα ζηΪδηα απφ ηελ αξρά Ϋσο ηελ 
παξΪδνζε ησλ εηδψλ, ζα ππφθεηληαη πιάξσο ζηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο θαη 
θνηλνηηθάο λνµνζεζέαο, θαζψο θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθέµσλ θαη Πνηψλ(ΚΣΠ). 

3. Ζ ζπζθεπαζέα θΪζε εέδνπο ζα εέλαη έδηα µε απηά ηνπ ειεχζεξνπ 
εµπνξένπ θαη ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣΠ. 

4. ια ηα εέδε πνπ δηαηέζεληαη γηα θαηαλΪισζε ζα θΫξνπλ ηηο 
ζεµΪλζεηο πνπ πξνβιΫπηεηαη απφ ηνλ ΚΣΠ. 

5. Σα εέδε ζπζθεπαζέαο (θηβψηηα-ηειΪξα θιπ) βαξχλνπλ ηνλ 
πξνµεζεπηά. 

6. ε πεξέπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ εέλαη Α’ πνηφηεηαο, φπσο 
θαζνξέδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη θαη 
αληηθαζέζηαληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηά µε Ϊιια θαηΪιιεια. 

Άξζξν 11ν 
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Παξάδνζε – Παξαιαβή – Πξνζεζµία 
 

1. Σα ππφ πξνµάζεηα εέδε ζα παξαδέδνληαη  ηε Γηαρεέξηζε 
Δζηηαηνξένπ, 3 θνξΫο εβδνκαδηαέσο, θαζεκεξηλΪ ΚΑΗ αξγέεο,  απφ 07:30 
Ϋσο 15:00, εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά 
πξνθνξηθάο ά Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο ΜνλΪδαο, αλεμΪξηεηα 
απφ ην µΫγεζνο απηάο, µε µΫζα θαη Ϋμνδα (µεηαθνξηθΪ, εθθνξησηηθΪ θαη ινηπΪ 
Ϋμνδα) ηνπ πξνµεζεπηά, Ϊλεπ επηβΪξπλζεο ηεο Τπεξεζέαο. ε εμαηξεηηθΫο 
πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα παξαηαζεέ, µεηΪ απφ ζχµθσλε γλψµε 
ηεο ΜνλΪδαο, θαηΪ 24 επηπιΫνλ ψξεο. 

2. πληάξεζε-ΜεηαθνξΪ: 

  α. ια ηα εέδε  ζεσξνχληαη επαιινέσηα ηξφθηµα. 
πληεξνχληαη ζε ςπγεέα θαη δηαθηλνχληαη µε θαηΪιιεια νράµαηα απηνδχλαµνπ 
ςχμεσο, ζχµθσλα µε ηα Ϊξζξα 88-91 ηνπ ΚΣΠ. 

  β. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδέδεη εέδε ηα νπνέα ζα 
ζπκκνξθψλνληαη πιάξσο κε ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο Τπεξεζέαο. 

3. Απαγνξεχεηαη ξεηΪ ε παξΪδνζε εηδψλ ζε κε θαζνξηζκΫλνπο 
ρψξνπο ηεο ΜνλΪδνο. 

4. Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο- 
αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο (µε ζπµµεηνρά 
ππνρξεσηηθΪ, ηνπ ΚηεληΪηξνπ/Ηαηξνχ ηεο ΜνλΪδαο), δχλαηαη λα πξνβαέλεηζηνπο 
πξνβιεπφµελνπο απφ ηηο ΠΡΟΘΖΚΔ «4» θαη «5» ησλ εηδηθψλ φξσλ 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ειΫγρνπο, πξνθεηµΫλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εΪλ ν 
πξνµεζεπηάο ζπγθεληξψλεη βαζµνινγέα Ϊλσ ησλ 650 µνξέσλ. ηελ πεξέπησζε 
πνπ ν πξνµεζεπηάο δε ζπγθεληξψλεη ηελ αλσηΫξσ βαζµνινγέα, ε ΜνλΪδα, 
εθηφο απφ ηελ επηβνιά ησλ πξνβιεπφµελσλ πξνζηέµσλ, δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη 
Ϋθπησην, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ν.4412/2016. 

5. Δπέζεο, ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο 
ηεο ζχµβαζεο εέλαη αξµφδηα λα ιαµβΪλεη δεέγµαηα ησλ πξνο θαηαλΪισζε εηδψλ 
(παξνπζέα ηνπ πξνµεζεπηά ά ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ) ηα νπνέα ζα 
πξνζθνµέδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεµεέν ά ζε αληέζηνηρν Κξαηηθφ Υεµεέν , πξνο 
ππνβνιά ηνπο ζηνπο παξαθΪησειΫγρνπο: 

  α. Μηθξνβηνινγηθφο. 

  β. Υεµηθά ΑλΪιπζε. 

  γ. Ηζηνινγηθά ΔμΫηαζε 

6. Σα δεέγµαηα πνπ ζα ιαµβΪλνληαη, ζα εέλαη ηξέα (3) απφ θΪζε εέδνο, 
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηά.Οη Ϋιεγρνη ζα  
πξαγµαηνπνηνχληαηµΫρξη µέα θνξΪ ην µάλα ά δψδεθα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζχµβαζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ηελ 
πξνζζάθε "7" ηνπ παξφληνο . Γηα ηπρφλ επηπιΫνλ ειΫγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη 
ηελΤπεξεζέα  
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7. Σα απνηειΫζµαηα ησλ δεηγµαηνιεπηηθψλ εμεηΪζεσλ, πξΫπεη λα 
εέλαη απνιχησο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ησληξνθέµσλ. 

8. Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη απφ ηα αξµφδηα ξγαλα ηνπ 
Δζηηαηνξένπ θαη Οπδεξέ (δηαρεηξηζηάο θ.ι.π.), µε ζπµµεηνρά ππνρξεσηηθΪ ηνπ 
Κηελέαηξνπ/Ηαηξνχ ηεο ΜνλΪδαο, θαη ζα εέλαη ππεχζπλα γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη 
πνζνηηθφ Ϋιεγρν ησλ παξαιαµβαλφµελσλ εηδψλ. πγθεθξηµΫλα, ηα αξµφδηα 
ξγαλα µαδέ µε ηνλ Κηελέαηξν/Ηαηξφ ηεο ΜνλΪδαο ζα ειΫγρνπλ καθξνζθνπηθΪ 
ηε ζπµθσλέα ησλ εηδψλ µε ηνπο φξνπο (ζράκα, κΫγεζνο, πνζφηεηα, ζάκαλζε, 
απνπζέα ξχπσλ θαη νζκψλ, ηπρφλ αιινηψζεηο θηι) θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην 
εέδνο εέλαη θαηΪιιειν θαη φηη µπνξεέ λα παξαιεθζεέ θαη λα ρξεζηµνπνηεζεέ 
ππνγξΪθνληαο ππνρξεσηηθΪ φπηζζελ θΪζε ηηµνινγένπ-δειηένπ απνζηνιάο. ε 
πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχµβαζεο, ηα αξµφδηα ξγαλα ζα αλαθΫξνπλ γξαπηψο ζηελ επηηξνπά 
δηελΫξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο ηνπο 
ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιέζεηο ηνπ απνξξηπηφµελνπ εέδνπο. ηε ζπλΫρεηα 
ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο 
ζχµβαζεο, αθνχ εμεηΪζεη θαη αμηνινγάζεη ηελ παξαπΪλσ αλαθνξΪ, ζα 
ζπληΪζζεη Ϋγγξαθε γλσµνδφηεζε πξνο ηνλ ∆ηνηθεηά ηνπ ΚΔΓΑ θνηέλαο φπνπ 
ζα εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςε ά φρη ηνπ ελ ιφγσ εέδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλΫο 
ξάηξεο ά ηελ θάξπμε ηνπ πξνµεζεπηνχ σοΫθπησηνπ. 

9. Γηα ηελ εμαζθΪιηζε εηζφδνπ ζηε ΜνλΪδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηµνπνηεέ ν πξνµεζεπηάο ζαπξΫπεη: 

  α. Να Ϋρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην γξαθεέν ΑζθΪιεηαο ηεο 
ΜνλΪδνο. 

  β. Να εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπµΫλν, λα επηδεηθλχεη Ϊςνγε 
ζπµπεξηθνξΪ Ϋλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜνλΪδνο θαη λα ζΫβεηαη ηνπο λφµνπο 
θαη ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγέαο ηεο Τπεξεζέαο. 

10. Ο πξνµεζεπηάο εέλαη απνθιεηζηηθΪ θαη µφλν ππεχζπλνο (πνηληθΪ 
θαη αζηηθΪ) γηα θΪζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζπµβεέ ζην εηζεξρφµελν ζηε ΜνλΪδα 
πξνζσπηθφηνπ. 

11. ΔπηπιΫνλ, ζε πεξέπησζε πνπ πξνθιεζεέ αηχρεµα απφ αµΫιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδάπνηε, ν πξνµεζεπηάο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 

12. ε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη ηα εέδε δελ αληαπνθξέλνληαη 
εέηε ζηηο ΠξνδηαγξαθΫο, εέηε ζηελ παξαγγειέα πνπ ηνπνζεηάζεθε, ζα 
ελεµεξψλεηαη εγγξΪθσο ν πξνµεζεπηάο γηα ηελ εληφο 24 σξψλ αληηθαηΪζηαζά 
ηνπο. Πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ν πξνµεζεπηάο εέηε αξλεζεέ λα ηα 
αληηθαηαζηάζεη, εέηε ηα αληηθαηαζηάζεη µε ρξνληθά θαζπζηΫξεζε, απνηεινχλ 
αηηέεο επηβνιάο θπξψζεσλ. Οη δηαπηζηνχµελεο µαθξνζθνπηθΪ εθηξνπΫο, δέλνπλ 
ζηελ Τπεξεζέα ην δηθαέσµα ηεο απνξξέςεσο θαη µε παξαιαβάο ησλ 
πξντφλησλ, ρσξέο λα απαηηεέηαη πεξαηηΫξσ εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο. 

 
Άξζξν 12ν 

Πιεξσµή – ∆ηθαηνινγεηηθά 
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1. Ζ πιεξσµά ηνπ πξνµεζεπηά ζα δηελεξγεέηαη σο εμάο: Ο 

πξνµεζεπηάο, θαηΪ ηελ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζην Δζηηαηφξην, ζα  εθδέδεη 
μερσξηζηφ δειηέν απνζηνιάο, ην νπνέν αθνχ ππνγξαθεέ απφ ηνλ 
παξαιακβΪλνληα ππφινγν μερσξηζηΪ,  ζα πξνζθνκέδεηαη, κε επζχλε ηνπ 
πξνκεζεπηά ζηε Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ. Ο πξνκεζεπηάο ζα εθδέδεη 
ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην αλα δεθαπελζάκεξν, ην νπνέν θαη ζα πξνζθνκέδεη καδέ 
κε απνδεηθηηθφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα εμφθιεζε απφ ηελ Γηαρε΄ξεζ 
Δζηηαηνξένπ. Ζ εμφθιεζε ζα γέλεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ, κΫζσ ηξαπεδηθνχ εκβΪζκαηνοά µε θαηΪζεζε ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζµφ. 

2. Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνµεζεπηά ζα γέλεηαη µφλν εθφζνλ 
πηζηνπνηεζεέ ε θαιά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ µε 
ελζθξΪγηζηε βεβαέσζε πνπ ζα ηνπνζεηεέηαη φπηζζελ ησλ ηηµνινγέσλ θαη ζα 
ππνγξΪθεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα, ζηα νπνέα ζα ζπµµεηΫρνπλ 
ππνρξεσηηθψο ν Κηελέαηξνο ά Ηαηξφο ηεο ΜνλΪδαο θαη ν αξµφδηνο ∆ηαρεηξηζηάο 
(Μεξηθψλ Κπιηθεέσλ) θαη εθφζνλ Ϋρεη πξνζθνµηζζεέ ζηε ΜνλΪδα (Σµάµα 
Οηθνλνµηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/θ) ελ ηζρχ θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεµεξφηεηα 
ΔΦΚΑ.   

3. Απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ πιεξσµά ηνπ πξνµεζεπηά 
εέλαη: 

  α. Ζ αξηηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ παξαιαµβαλνµΫλσλ 
εηδψλ απφ ηα αξµφδηα ξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ, ζχµθσλα µε ηηο εθΪζηνηε 
ηζρχνπζεο αγνξαλνµηθΫο δηαηΪμεηο, ηελ εζληθά θαη θνηλνηηθά λνµνζεζέα, θαζψο 
θαη ηνλ ΚΣΠ, σο ε αλσηΫξσ παξΪγξαθνο. 

  β. Ζ πξνζθφµηζε εθ µΫξνπο ηνπ πξνµεζεπηά: 

(1) Σηµνινγένπ, θαηΪ ηα ηζρχνληα. 

(2) ΠηζηνπνηεηηθΪ Φνξνινγηθάο θαη Αζθαιηζηηθάο 
Δλεµεξφηεηαο, θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα. 

(3) Απνδεηθηηθφ Σξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ΗΒΑΝ. 

4. ΑλαθνξηθΪ µε ηηο ελεµεξφηεηεο, ν πξνµεζεπηάο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνµέδεη: 

  α. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθάο ελεµεξφηεηαο µε αηηηνινγέα 
«γηα είζππαξε σπεµάηυν από Φοπείρ Κενηπηθήρ ∆ηοίθεζερ». 

  β. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ  αξµφδηα  θαηΪ  
πεξέπησζε  αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνµηθφο 
θνξΫαο εέλαη ελάµεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθάο) θαη ζα αθνξΪ γηα εέζπξαμε ρξεµΪησλ απφ ην∆εµφζην.Ζ µε 
πξνζθφµηζε ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεέ ιφγν ιχζεσο 
ηεοζχµβαζεο. 

5. ΚαηΪ ηελ πιεξσµά ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ηνπ Φφξνπ 
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Δηζνδάµαηνο (Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4% ν νπνένο ππνινγέδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο 
αμέαο ησλ αγαζψλ, άηνη ζην πνζφ µεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ ππΫξ ηξέησλ 
θξαηάζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13,φπσο 
ηξνπνπνηάζεθεµε ην Ν.4254/2014. 

6. ΚαηΪ ηελ εμόθιεζε ηνπ πξώηνπ ηηµνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεέ 
εθΪπαμ θξΪηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπµβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468% ε 
νπνέα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

  α. ΤπΫξ ΔΑΑ∆ΖΤ 0,07%,  ζχµθσλα  µε  ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ.  7 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ 
παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 375 ηνπΝ.4412/16. 

  β. Υαξηφζεµν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάµνπ 
0,00042% (0,0021*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζµ. 
5143/11- 12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

  γ. ΤπΫξ Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)  
0,06%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄ Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ∆ηθαηνζχλεο,∆ηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ∆ηθαησµΪησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ. 

  δ. ΤπΫξ ραξηνζάµνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ  
ραξηνζάµνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
Ϊξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζµ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, ∆ηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ∆ηθαησµΪησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηά ΤπνπξγνχΟηθνλνµηθψλ. 

7. Δπέζεο ν πξνµεζεπηάο βαξχλεηαη µε: 

  α. ΜεηαθνξηθΪ, ινγηζηηθΪ, εθθνξησηηθΪ θαη ινηπΪ Ϋμνδα µΫρξη 
νξηζηηθάο πνηνηηθάο παξαιαβάο ηνπ εηδψλ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

  β. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιάο αληηηέµνπ ηπρφλ απαηηνχµελσλ 
ρεµηθψλ ειΫγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηεέηαη). 

8. Ζ πξνµάζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξµνγά ηεο Διιεληθάο Ννµνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/07 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιΫµεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσµψλ ζηηο 
εµπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο» θαη ζε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο πιεξσµάο πιΫνλ 
ησληξηΪληα(30) εµεξψλ, ε Τπεξεζέα θαζέζηαηαη ππεξάµεξε θαη ην νθεηιφµελν 
πνζφ θαηαβΪιιεηαη Ϋληνθα, ρσξέο λα απαηηεέηαη φριεζε, µε επηηφθην αλαθνξΪο 
γηα ην πξψην εμΪµελν ηνπ ζρεηηθνχ Ϋηνπο, ην επηηφθην πνπ έζρπε ηελ 1ε 
Ηαλνπαξένπ ηνπ ελ ιφγσ Ϋηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμΪµελν ηνπ ζρεηηθνχ Ϋηνπο, ην 
επηηφθην πνπ έζρπε ηελ 1ε Ηνπιένπ ηνπ ελ ιφγσ Ϋηνπο. 

9. Ζ πξνζεζµέα πιεξσµάο αλαζηΫιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ. 

  β. Δπέζεο, δελ πξνζµεηξΪηαη ν ρξφλνο  θαζπζηΫξεζεο  ηεο  
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πιεξσµάο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνµεζεπηά (µε Ϋγθαηξε ππνβνιά 
ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ πιηθψλ µε Ϋθπησζε ιφγσ 
απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ι.π.). 

10. Ο θφξνο πξνζηηζΫµελεο αμέαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηεΜνλΪδα. 

Άξζξν 13ν 
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνµηθνύ Φνξέα 

 
1. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ν πξνµεζεπηάο παξαβεέ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχµβαζεο, επηβΪιινληαη νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

  α. ζνλ αθνξΪ ζηηο θαησηΫξσ ελδεηθηηθΫο (φρη πεξηνξηζηηθΫο) 
πεξηπηψζεηο: 

(1) Αδπλαµέαο πινπνέεζεο παξαγγειηψλ-
ειιεέςεηοεηδψλ. 

(2) Πψιεζεο µε απζαέξεηεο ηηµΫο. 

(3) Υξνληθάο θαζπζηΫξεζεο ζηελ παξΪδνζε ησλ 
εηδψλΪλσησλ 48 σξψλ. 

(4) Άξλεζεο αληηθαηΪζηαζεο εηδψλ µε 
αληαπνθξηλφµελσλ ζηηο απαηηάζεηο ά αληηθαηΪζηαζε απηψλ µε ρξνληθά 
θαζπζηΫξεζε Ϊλσ ησλ 24σξψλ. 

(5) Δπαλαιαµβαλφµελεο απαέηεζεο ηεο Τπεξεζέαο γηα 
αληηθαηΪζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνέα θαηαδεηθλχεη µε 
ζπµµφξθσζε ηνππξνµεζεπηά. 

(6) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνµΫλεο 
θαζαξηφηεηνο θαηΪ ηε ζπζθεπαζέα θαη µεηαθνξΪ ησλπξντφλησλ. 

(7) Με ζπµµφξθσζεο ηνπ πξνµεζεπηά ζηηο ππνδεέμεηο 
ηεο ΜνλΪδνο. 

(8) ΠαξΪδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο 
ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαηφπηλ µαθξνζθνπηθάο ά µηθξνζθνπηθάοεμΫηαζεο. 

(9) Με ηάξεζεο γεληθφηεξα ησλ ζπµβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζηνποφξνπο, 

    Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, Ϋγγξαθε ζχζηαζε. 

    Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, πξφζηηµν δηαθφζηα επξψ 
(€ 200,00).  

    Γηα ηελ ηξέηε παξΪβαζε, πξφζηηµν ηεηξαθφζηα επξψ 
(€ 400,00). 

    Γηα ηελ ηΫηαξηε παξΪβαζε, Ϋθπησζε. 
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  β. ζνλ αθνξΪ ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεµαηηθψλ 
ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνέα εέλαη επηβιαβά θαη ελΫρνπλ ζνβαξνχο 
θηλδχλνπο γηα ηε δεµφζηα πγεέα, ά εέλαη αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε 
(µε ηνμηθΫο νπζέεο, νπζέεο πνπ ππΫρνπλ µφιπλζε θιπ.), ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηΪμεηο ηεο θεέµελεο Ννµνζεζέαο,επηβΪιιεηαη: 

(1) Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, πξφζηηµν πΫληε ρηιηΪδεο 
επξψ (€5.000). ΠαξΪιιεια γέλεηαη Ϋγγξαθε ελεµΫξσζε ηεο ∆ΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ  
ΔΦΔΣ θαη ηεο Αξµφδηαο ∆ηεχζπλζεο Γεσξγέαο θαη Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο 
ΠεξηθΫξεηαο. ΔπηπιΫνλ, δηαθφπηεηαη ε πξνµάζεηα Ϋσο φηνπ ππΪξμνπλ 
δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηµΫλν πξφβιεµα θαη 
Ϋιεγρνο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ µε αλΪινγν 
απνδεηθηηθφ απφ ηνλ πξνµεζεπηά. Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεµα πνπ ζα 
µεζνιαβάζεη, ε ΜνλΪδα µπνξεέ λα πξνµεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 
απαηηνχµελσλ εηδψλ απφ Ϊιιν πξνµεζεπηά, επηβαξχλνληαο ην ζπµβαζηνχρν µε 
ηελ επηπιΫνλ δηαθνξΪ πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ηηµά. 

(2) Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, ά ζε πεξέπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεέ ε πξψηε, Ϋθπησζε. 

2. Πξντφληα επηβιαβά γηα ηελ πγεέα ζεσξνχληαη φζα Ϋρνπλ ζπλΫπεηεο 
(ηνμηθΫο ά Ϊιιεο) ζηελ πγεέα απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ά θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε ζεσξνχληαη φζα 
ππΫρνπλ µφιπλζε (απφ μΫλεο νπζέεο ά Ϊιινλ παξΪγνληα) ά αιινέσζε, ζάςε ά 
απνζχλζεζε. 

3. Ζ Τπεξεζέα θεξχηηεη ηνλ πξνµεζεπηά Ϋθπησην απεπζεέαο ζηελ 
πεξέπησζε πνπ νη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πξνµεζεπηά ζε πγεηνλνµηθφ Ϋιεγρν πνπ 
ζα δηελεξγεζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζπµβΪζεσο θξηζνχλ µε απνδεθηΫο. 

4. Ο αξηζµφο ησλ παξαβΪζεσλ θαζνξέδεηαη βΪζεη ηνπ αξηζµνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχµθσλα µε ηνλ αξηζµφ ησλ 
πξνβιεµαηηθψλεηδψλ. 

5. Οη παξαβΪζεηο πξΫπεη λα ιαµβΪλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθΪ, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηάµαηνο ελφο Ϋηνπο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο µε ηνλ 
εθΪζηνηε πξνµεζεπηά. 

6. ε πεξέπησζε δηαθσλέαο ηνπ πξνµεζεπηά µε ηηο επηβιεζεέζεο 
θπξψζεηο, απηφο µπνξεέ λα αζθάζεη πξνζθπγά ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα 
λνµνζεζέα. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ν Ϋρσλ ηελ νηθνλνµηθά εμνπζέα, 
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχνξγΪλνπ. 

7. Αλ ε πξνζθπγά γέλεη δεθηά ελ φισ ά ελ µΫξεη, ε επηβιεζεέζα πνηλά 
εμαιεέθεηαη ά πξνζαξµφδεηαη αλΪινγα θαη ην παξαθξαηεζΫλ πνζφ απνδέδεηαη 
ζηνλ πξνµεζεπηά µε ηηο πιεξσµΫο ηνπ επφµελνπ µάλα. Ζ απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγάο θαζηζηΪ ηζρπξά ηελ ηειεζέδηθα επηβιεζεέζα πνηλά. 

8. Οη αλσηΫξσ θπξψζεηο εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ θΪζε Ϊιιε αμέσζε 
ηεο Τπεξεζέαο γηα θΪζε ζεηηθά ά απνζεηηθά δεµηΪ ηεο, πνπ πξνάιζε Ϊµεζα ά 
Ϋµµεζα απφ ηελ Ϊξλεζε ηνπ πξνµεζεπηά λα εθπιεξψζεη ηηο ζπµβαηηθΫο ηνπ 



Β-19 

 

ππνρξεψζεηο. 

9. ηαλ ν πξνµεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, επηβΪιινληαη 
αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ νη πξνβιεπφµελεο απφ ην παξφλ Ϊξζξν θπξψζεηο. 

10. Κπξψζεηο δελ επηβΪιινληαη φηαλ, µε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαέηεξα ζνβαξνέ 
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξΪδνζε ησλ 
ζπµβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηεέλεηαη αλΪινγα ν ρξφλνο παξΪδνζεο (Ϊξζξν 206, 
παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16). 

11. ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημά ηεο βαξχλεη ηνλ 
νηθνλνµηθφ θνξΫα, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα 
πξνζθνµέζεη απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηΫξσ βέα , εληφο εέθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ. 

12. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο αλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ µε ππνγξαθά ά ηε µε εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

13. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζέαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 
αξµφδησλ νξγΪλσλ ησλ ΜνλΪδσλ, θαηαγγΫιιεηαη ε ζχµβαζε εθφζνλ ν 
πξνµεζεπηάο ππαηηέσο δελ ελεξγεέ ζχµθσλα µε απηά. Γηα ηα ζΫµαηα θάξπμεο 
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα σο Ϋθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφµελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, 
Ϋρνπλ αλΪινγε εθαξµνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 θαη 207 ηνπΝ.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν 
Αλαπξνζαξµνγή Σηµώλ 

 

1. Ζ ΜνλΪδα δελ αλαιαµβΪλεη θαµέα ππνρξΫσζε γηα µΫηξα πνπ 
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδάπνηε αξρά, θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο, 
πεξέ αχμεζεο ησλ θΪζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, 
νχηε απνδΫρεηαη, νπνηαδάπνηε επέδξαζε επέ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ 
παξΪδνζεο ησλ πξντφλησλ. 

2. Ζ πξνζθεξφµελεηηκά αλΪ εέδνο απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα δελ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεοζχµβαζεο. 

 

Άξζξν 15ν 
Λνηπέο ∆ηαηάμεηο 

 
1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπΝ.4412/16. 

2. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην απνθιεηζηηθφ δηθαέσµα επηινγάο ησλ 
εηδψλ πνπ ζα παξαγγΫιιεη. 

3. ΠαξΫρεηαη ζηελ Τπεξεζέα ε δπλαηφηεηα µεέσζεο ησλ ππφ 
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πξνµάζεηα εηδψλ θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα απφ ην Ϊξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16.  

4. Σν ηζφπνζν νπνηαζδάπνηε γεληθάο δεµηΪο πνπ πξνθαιεέηαη απφ 
αζΫηεζε θΪπνηνπ φξνπ ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξΫα, εηζπξΪηηεηαη 
απφ φζα ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο ιαµβΪλεη γηα νπνηαδάπνηε αηηέα απφ ην ∆εµφζην 
θαη, ζε πεξέπησζε αλππαξμέαο ά αλεπΪξθεηαο ησλ ινγαξηαζµψλ απηψλ, 
εηζπξΪηηεηαη θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο πεξέ εέζπξαμεο δεµνζέσλ εζφδσλ. Με ηνλ έδην 
ηξφπν θαη µε ηα έδηα µΫζα, εηζπξΪηηνληαη ηα δηθαηψµαηα ηνπ ΜΣΑ πνπ 
πξνΫξρνληαη απφ πνηληθΫο ξάηξεο. 

5. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πΫξαο ηεο ρξνληθάο πεξηφδνπ νινθιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξέο πεξαηηΫξσ απνδεκέσζεο, ζε πεξέπησζε 
πνπ ππεξεζηαθνέ-επηρεηξεζηαθνέ ιφγνη επηβΪινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκάζεηαο ά 
δηαηαρζεέ απφ πξντζηΪκελε αξρά. 

6. ινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 

ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 

 

ΠΡΟΘΗΚΔ 

«1» Τπφδεηγµα ΣΔΤ∆ 

«2» Τπφδεηγµα Οηθνλνµηθάο ΠξνζθνξΪο 

«3» Τπφδεηγµα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο 

«4» Φχιιν Δπηζεψξεζεο Βηνµεραληψλ ηξνθέµσλ 

«5» Φχιιν Δπηζεψξεζεο Αληηπξφζσπσλ –Μεηαπξαηψλ 

«6» Τπφδεηγµα Τπεχζπλεο ∆άισζεο 

«7» Τγεηνλνκηθνέ Έιεγρνη Δηδψλ-Γεηγκαηνιεςέεο θαηΪ ηελ ΔθηΫιεζε 
ξσλ ηεο χκβαζεο. 
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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: *ΚΕΔΑ ΚΟΣΙΝΑ+ 

Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ :*........................+ 

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

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: *ΑΜΧΟ (Ο) ΣΤΛ. ΤΦΑΝΣΙΔΘ - Σθλζφωνο: 23520-90140] 

Θλ. ταχυδρομείο: *kedas@haf.gr] 

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

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
26  Ηνπλ 2019 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»ΣΖ 
Α∆.Φ.830/Α∆.1454/387/257 

 

ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ ΣΔΤ∆ 

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 φορζα και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): Προμικεια Ειδϊν Νωπϊν Κρεάτων, 
για κάλυψθ αναγκϊν ΚΕΔΑ/Κ-ΜΟΥΑΡΙ ΝΔΑΡΟ (cpv 15111200-1),ΥΟΙΡΙΝΟ (cpv 

15113000-3),ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (cpv 15112130-6),ΑΡΝΙ (cpv 15115000-8),ΑΤΓΑ (cpv 

03142500-3)). 
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ:*………………………….+ 

Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :*ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ+ 

Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :*-] 

Αρικμόσ αναφοράσ πουαποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα 
αρχι(εάνυπάρχει):*………………………..…+ 

mailto:oik.115cw@haf.gr
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [................................................. ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, 
εφόςοναπαιτείται και υπάρχει 

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

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *…..................................................] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: *…..................................................] 

Σθλζφωνο: *…..................................................+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *…..................................................+ 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάνυπάρχει): 

*…..................................................+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικριι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει 
εκνικοφςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[...........+ Ναι 

[...........+ Όχι 

[.............+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα Σμιματα 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: 

α) *…....................................…+ 
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι 
ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςταοποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθκαι, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο3: 

γ) *…..........................................…+ 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

δ) *......]Ναι 

[.......+ Όχι 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ καιφόρων 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; 

ε) *........+ Ναι 

[........+ Όχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ4; 

*..........+ Ναι 

*...........+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσοικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:  

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθι κοινοπραξία (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα): 

α) *…...........................................…+ 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

β) *…...........................................…+ 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

γ) *…...........................................…+ 
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Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά  περίπτωςθ, αναφοράτουΣμιματοσ ι 
τωντμθμάτωνγιαταοποίαοοικονομικόσφορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[………………………………………………….] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
ΔπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξµνδέσλ, φλνµα θαη επψλπµν, φζεο θνξΫορξεηΪδεηαη. 

2 
ΒιΫπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ µε ηνλ νξηζµφ ησλ πνιχ µηθξψλ, ησλ 

µηθξψλ θαη ησλ µεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη µφλν γηα 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Πνιύ µηθξή επηρείξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνέαο ν 
εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνµµύξηαεπξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνέαο ν 
εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνµµύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ µηθξέο νύηε µηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνµΫλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαέλεη ηα 50 
εθαηνµµχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνµµχξηα επξψ. 

3 
Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελπηζηνπνέεζε. 

4 
Δηδηθφηεξα σο µΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ παξφµνηνπθαζεζηψηνο. 
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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: 

 
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμοςυνοδευόμενο 

από τθν θμερομθνία  

και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*…...............................................…+ 

*…...............................................…+ 

*…...............................................…+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *…..................................................…+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *…..................................................…+ 

Σθλζφωνο: *….................................................…+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *….................................................…+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι 
ςτοιχείαςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ 
μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό): 

*…................................................…+ 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5 

 τιριξθ: 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 πουκακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω; 

[...........+Ναι 

[...........+Όχι 



Β-1-26 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Δπηζεµαέλεηαη φηη ζχµθσλα µε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 78 “Όζον αθοπά ηα θπηηήπηα πος 

ζσεηίδονηαη µε ηοςρ ηίηιοςρ ζποςδών θαη ηα επαγγειµαηηθά πποζόνηα πος οπίδονηαη ζηεν πεπίπηυζε ζη΄ ηος Μέποςρ ΙΙ ηος 
Παπαπηήµαηορ ΥΙΙ ηος Πποζαπηήµαηορ Α΄ ή µε ηεν ζσεηηθή επαγγειµαηηθή εµπεηπία, οη οηθονοµηθοί θοπείρ, µποπούν 
υζηόζο να βαζίδονηαη ζηηρ ηθανόηεηερ άιιυν θοπέυν µόνο εάν οη ηειεςηαίοη ζα εθηειέζοςν ηηρ επγαζίερ ή ηηρ ςπεπεζίερ γηα 
ηηρ οποίερ απαηηούνηαη οη ζςγθεθπηµένερηθανόηεηερ.” 
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(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

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). 

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

 

Τπεργολαβικι 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: 

*….............] 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

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

(1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικιοργάνωςθ7 

(2) δωροδοκία89απάτθ10 

(3) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ11  

(4) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ12 

(5) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου14 το 
οποίο είναι 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 ζχειεκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ 
που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*................+ Ναι 

*.......... .....+ Όχι 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16:  

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 
λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

α) Θμερομθνία:*………………..+, 
ςθμείο-(-α): *………..……………+, 
λόγοσ(-οι):*…………………………+ 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· β) *…......................................…+ 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικιαπόφαςθ: 

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 
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αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ(«αςηοκάθαπζη»)

18; 

[..........+ Ναι 

[........+ Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα 
πουλιφκθκαν19: 

*…...................................…+ 

 

 

6 
χµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο 

εέλαη δπλαηά ε θαη' εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµφζηνπ 
ζπµθΫξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνππεξηβΪιινληνο. 

7 
πσονξέδεηαηζηνΪξζξν2ηεοαπφθαζεο-πιαέζην2008/841/∆ΔΤηνππµβνπιένπ,ηεο24εοΟθησβξένπ2008, 

γηα ηελ θαηαπνιΫµεζε ηνπ νξγαλσµΫλνπ εγθιάµαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

8 
χµθσλα µε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζµφ ΔΔΔ (Καλνληζµφο ΔΔ 2016/7) αλαθΫξεηαη σο 

“δηαθζνξΪ”. 

9
 

πσονξέδεηαηζηνΪξζξν3ηεοχµβαζεοπεξέηεοθαηαπνιΫµεζεοηεοδσξνδνθέαοζηελνπνέαελΫρνληαηππΪιι
εινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιένπ, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιΫµεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). ΠεξηιαµβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ 
φπσο νξέδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύπυζε θαη εθαπµογή ηερ ύµβαζερ ποηνηθού δηθαίος γηα ηε δηαθζοπά 
θαη ηος Ππόζζεηος ζ΄ αςηήν Ππυηοθόιιος» (αθοπά ζε πποζζήθε θαζόζον ζηο ν. Άπζπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαη ε 
θείµενε νοµοζεζία). 

10
 

ΚαηΪηελΫλλνηαηνπΪξζξνπ1ηεοζχµβαζεοζρεηηθΪµεηεπξνζηαζέαησλνηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλησλΔπξσπ
ατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπυζε ηερ 
ύµβαζερ ζσεηηθά µε ηεν πποζηαζία ηυν οηθονοµηθών ζςµθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφθών Κοηνοηήηυν θαη ηυνζςναθώνµε 
αςηήν Ππυηοθόιιυν. 

11 
πσονξέδνληαηζηαΪξζξα1θαη3ηεοαπφθαζεο-

πιαέζηνηνππµβνπιένπ,ηεο13εοΗνπλένπ2002γηαηελθαηαπνιΫµεζε ηεο ηξνµνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο 
ν ιφγνο απνθιεηζµνχ πεξηιαµβΪλεη επέζεο ηελ εζηθά απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα εγθιάµαηνο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην 
Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαέζην. 

12 
πσονξέδεηαηζηνΪξζξν1ηεονδεγέαο2005/60/ΔΚηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιένπθαηηνππµβνπιένπ,ηεο 

26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνέεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηάµαηνο γηα ηε 
λνµηµνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσµαηψζεθε µε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ππόιετε θαη θαηαζηοιή ηερ νοµηµοποίεζερ 
εζόδυν από εγθιεµαηηθέρ δπαζηεπηόηεηερ θαη ηερ σπεµαηοδόηεζερ ηερ ηποµοθπαηίαρ θαη άιιερ δηαηάξεηρ”. 

13 
πσονξέδεηαηζηνΪξζξν2ηεονδεγέαο2011/36/ΔΔηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιένπθαηηνππµβνπιένπ,ηεο 5εο 

Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫµεζε ηεο εµπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπµΪησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 
1) ε νπνέα ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθά λνµνζεζέα µε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόιετε θαη θαηαποιέµεζε ηερ 
εµποπίαρ ανζπώπυν θαη πποζηαζία ηυν ζςµάηυν αςηήρ θαη άιιερ 
δηαηάξεηρΖελιφγσππνρξΫσζεαθνξΪηδέσο:α)ζηηοπεξηπηψζεηοεηαηξεηψλπεξηνξηζµΫλεοεπζχλεο(Δ.Π.Δ)θαη 
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14 πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 
∆ηεπζχλνληα χµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µΫιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 
73 ) 
15 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

16 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

17 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

18 Οηθνλνµηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ µε ηειεζέδηθε απφθαζε απφ ηε ζπµµεηνρά ζε δηαδηθαζέα 
ζχλαςεο ζχµβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε µπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν 
απνθιεηζµνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (Ϊξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαέν εδΪθην) 

19 ΛαµβαλνµΫλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηάξα ησλ εγθιεµΪησλ πνπ Ϋρνπλ δηαπξαρζεέ (µεµνλσµΫλα, θαη᾽ 
εμαθνινχζεζε, ζπζηεµαηηθΪ ...), ε επεμάγεζε πξΫπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επΪξθεηα ησλ µΫηξσλ πνπ ιάθζεθαλ. 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Πλθρωμι  φόρων ι ειςφορών
 κοινωνικι σαςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1. Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ; 

*..........+ Ναι 

*..........+ Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

Εάν όχι αναφζρετε:   

α. Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

α.*…………....…+· α.*…............…+· 

β. Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; β.*…………....…+ β.*…………....…+ 

γ. Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

  

(1)Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ(1)*……+ Ναι 

*……+ Όχι 

γ(1) *……+ Ναι 

*……+ Όχι 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

*……+ Ναι 

*……+ Όχι 

*……+ Ναι 

*……+ Όχι 

- 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; Διευκρινίςτε: γ(2)*……+· γ(2)*……+· 

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 

δ) *…….+ Ναι 

    *…….+ Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ*……

δ) *…….+ Ναι 

    *…….+ Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ*……
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διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21 ……………+ ……………+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολιτωνφόρωνιειςφορϊνκοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 
22*……+*……+*……+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνµηθφο 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 αζθΪιηζε (Ϊξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξνεδΪθην). 

21 
εµεηψλεηαηφηη,ζχµθσλαµεηνΪξζξν73παξ.3πεξ.αθαηβ,εθφζνλπξνβιΫπεηαηζηαΫγγξαθαηεο ζχµβαζεο 

εέλαη δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ ιφγσ αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιάο θφξσλ ά 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαέξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµφζηνπ ζπµθΫξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγεέαο ά 
πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο ά/θαη φηαλ ν απνθιεηζµφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ µφλν µηθξΪ πνζΪ ησλ 
θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ, ά φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο ελεµεξψζεθε ζρεηηθΪ 
µε 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 µΫηξα, ζχµθσλα µε ην ηειεπηαέν εδΪθην 
ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζµέαο αέηεζεο ζπµµεηνράο ά ζε αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο 
ηεο πξνζεζµέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο 

22 ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫορξεηΪδεηαη. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικόπαράπτωμα 

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 δικαίου23; 

[...........+ 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 
μζτραπου λιφκθκαν: *........................+ 

Βρίςκεταιοοικονομικόσφορζασςεοποιαδιποτ
ε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24: 
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)αναςτολιεπιχειρθματικϊνδραςτθριοτιτω
ν, ι 
η)ςεοποιαδιποτεανάλογθκατάςταςθ 
προκφπτουςααπόπαρόμοιαδιαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

[.........+ Ναι 

[..........+ Όχι 

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 
μζτρωνςχετικάμετθςυνζχιςθτθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ25 

-[......................................................] 
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Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσειδιαππάξειοοικονομικόσφορζασςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 

[........+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

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; 

*........+ Ναι 

*.........+ Όχι 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*….........................................................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρααυτοκάκαρςθσ; 

*........+ Ναι 

*.........+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 

*….........................................................] 

Γνυπίζει ο οικονοµικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 27, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθ ςφμβαςθσ; 

[........+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[......................................................…+ 

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 

[...........+ Ναι 

[..........+ Όχι 
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διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσςφμβαςθσ28; 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[......................................................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι 
ιεπαναλαμβανόμενθπλθμμζλεια29κατά 
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσςφμβαςθσμεανακζτοντα 
φορζαιπροθγοφμενθσςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθκαταγγελίατθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 

[............+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*…......................................................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

*............+ Ναι 

*.........+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 

*…......................................................] 
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Mπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςειότι: 

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.ιτανςεκζςθναυποβάλλειχωρίσ 
κακυςτζρθςθτα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτονταφορζα 

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, τθνεπιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

[............+ Ναι 

*..........+ Όχι 

 

23 πσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο ζηηο 
θεέµελεο δηαηΪμεηο, ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2. 

24 
Ζαπφδνζεφξσλεέλαηζχµθσλεµεηελπαξ.4ηνπΪξζξνπ73πνπδηαθνξνπνηεέηαηαπφηνλΚαλνληζµφΔΔΔ 

(Καλνληζµφο ΔΔ 2016/7) 

25 Άξζξν 73 παξ.5. 

26 Δθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχµβαζεο γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηµΫλε δηΪηαμε, λα ζπµπιεξσζεέ 
αλΪινγα ην ΣΔΤ∆ πρ Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010. 

27 
πσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεοζχµβαζεο 

28 Πξβι Ϊξζξν48. 

29 Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχµθσλε µε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ 
Καλνληζµφ ΔΔΔ (Καλνληζµφο ΔΔ2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλειςµοφ Απάντθςθ 

Ο οικονοµικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ τθσ 
διάταξθσ τθσ παρ. 12 του άρκρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν κα 
χρθςιµοποιιςει ωσ άµεςουσ ι ζµµεςουσ 
αντιπροςϊπουσ µόνιµουσ ςτθν εφεδρεία 
Αξιωµατικοφσ των τριϊν κλάδων των Ε∆, 
για τουσ οποίουσ δεν 
παριλκεπενταετίααπό τθν αποςτρατεία 
αυτϊν; 

[........+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Ο οικονοµικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ και 
αποδζχεται το ςφνολο των Γενικϊν και 
Ειδικϊν όρων τθσ ∆ιακιρυξθσ, κακϊσ και 
ότι ζλαβε γνϊςθ των διατάξεων που 
διζπουν τουσ ∆ιαγωνιςµοφσ του 
Ελλθνικοφ ∆θµοςίου; 

[........+ Ναι 

[..........+ Όχι 
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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 απαιτοφμενωνκριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα Σα 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 αναφζρονται30, 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 δωρεάν31 

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): *…………………+ 

 

30 Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ.4250/2014 

31 
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνµηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο (δηαδηθηςαθή 

δηεύζςνζε, απσή ή θοπέα έθδοζερ, επαθπηβή ζηοησεία αναθοπάρ ηυν εγγπάθυν) πος παπέσοςν ηε δςναηόηεηα ζηεν 
αναζέηοςζα απσή ή ζηον αναζέηονηα θοπέα να ηο ππάξεη. Όπος απαηηείηαη, ηα ζηοησεία αςηά ππέπεη να ζςνοδεύονηαη από 
ηε ζσεηηθή ζςγθαηάζεζε γηα ηεν εν ιόγυππόζβαζε. 
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ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 

ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 
θνηέλα 26-6-2019 

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖ ΑΓ.Φ.830/1454/387/257 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκέα Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα: ............................................................... 

ΑΦΜ:  ....................................... 

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο: .......................................................................  

Πνζνζηφ ΦΠΑ %:  ........................ 

 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ-ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
(θηι.) 

 ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 
(Σηκή Μνλάδαο) 

ΓΙΝΟΜΔΝΟ- ΑΞΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
ΜΟΥΑΡΙ ΝΔΑΡΟ (cpv 

15111200-1) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

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

1 ΝνπΪ 
400 ........... ...................... ........................... 

2 ΛΪπα Αλεπ Οζηνχ 
1.700 ........... ...................... ........................... 

3 Σξαλο 
300 ........... ...................... ........................... 

4 

Μπξηδφιεο 300-400γξ. 
κε νζηφ Ή 

ζπαινκπξηδφια 350-450 
κε νζηφ 

500 ........... ...................... ........................... 

5 πΪια Ϊλεπ νζηνχ 
1.300 ........... ...................... ........................... 

6 ΔιηΪ Ϊλεπ νζηνχ 
200 ........... ...................... ........................... 

7 Λαηκφο Ϊλεπ νζηνχ 
100 ........... ...................... ........................... 

8 Κηιφην 
100 ........... ...................... ........................... 

 
ΥΟΙΡΙΝΟ (cpv 
15113000-3) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

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

9 
Μπξηδφια κε νζηφ (250-

280γξ.) 
600 ........... ...................... ........................... 

10 Μπνχηη Ϊλεπ νζηνχ 
2.000 ........... ...................... ........................... 

11 ΠαλζΫηα Ϊλεπ νζηνχ 
600 ........... ...................... ........................... 

12 πΪια Ϊλεπ νζηνχ 
500 ........... ...................... ........................... 



Β-2-2 

 
 

13 Κφηζη 
200 ........... ...................... ........................... 

14 ΦαξνλΫθξη 
700 ........... ...................... ........................... 

 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (cpv 

15112130-6) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

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

15 Οιφθιεξν 
1.700 ........... ...................... ........................... 

16 ΦηιΫην ζηάζνο 
1.200 ........... ...................... ........................... 

17 Μπνχηη 
500 ........... ...................... ........................... 

18 ΚνπαλΪθη 
300 ........... ...................... ........................... 

 ΑΡΝΙ (cpv 15115000-8) 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
 ........................... 

19 Αξλέ νιφθιεξν 
150 ........... ...................... ........................... 

20 
Αξλέ ηεκαρηζκΫλν 

(πατδΪθηα) 
150 ........... ...................... ........................... 

 ΑΤΓΑ (cpv 03142500-3) 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
 ........................... 

21 
ΑπγΪ θφηαο medium 

θισβνζηνηρεέαο 
7.000 ........... ...................... ........................... 

 
ΗΜΔΙΧΔΙ 
 

1. Ζ αλσηΫξσ ηηκά ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θξαηάζεηο ππΫξ δεκνζένπ 
πνζνζηνχ 0,013468% θαη ε παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο πνζνζηνχ 4% 
(γηα πιηθΪ/αγαζΪ), πνζΪ ηα νπνέα ζα παξαθξαηεζνχλ θαηΪ ηελ εμφθιεζε. 
 
 2. ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ν Πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπΪ 
Ϋμνδα: 
 
 α. ΜεηαθνξηθΪ, δπγηζηηθΪ, Ϋμνδα εηδψλ δηΪζεζεο (θνπηαιαθηα-
πηαηαθηα θιπ), 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. ια ηα Ϋμνδα πηζηνπνέεζεο, δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, 
αζθαιέζεσλ, θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξέπησζε απφξξηςεο 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ ά θαζπζηεξεκΫλσλ παξαδφζεσλ. 

 
3.   Ηζρχο πξνζθνξΪο : Δλελάληα (90) εκΫξεο. 

 
 
Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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(ΦΡΑΓΗΓΑ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ) 
 
 

 
 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 

ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ  

       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       26 Ηνπλ  2019 

ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΝ Α∆.Φ.830/Α∆1454/387/257 

 

ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Ολνµαζέα ΣξΪπεδαο ………………………….. 

ΚαηΪζηεµα …………………………. 

(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax ).............................. 

Ζµεξνµελέα Ϋθδνζεο……………… 

ΠΟΟ ΔΤΡΩ …………………… 

Πξνο: (ΑλαγξΪθεηαη ε Τπεξεζέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ) 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …….… ΔΤΡΩ……… 

 

 Έρνπµε ηελ ηηµά λα ζαο γλσξέζνπµε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθάο επηζηνιάο αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχµελνη ηνπ 
δηθαηψµαηνο  ηεο  δηαηξΫζεσο  θαη  δηδάζεσο  µΫρξη  ηνπ  πνζνχ ησλ 
ΔΤΡΩ.…………… (θαηνινγξΪθσο) …………………………………..ζηννπνένθαη 
µφλν πεξηνξέδεηαη ε ππνρξΫσζά µαο, ππΫξ ηεο εηαηξεέαο ………………………. 
∆\λζε…………………………………………………………. ΑΦΜ ………………….. 
γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε απφ απηάλ ησλφξσληεο µε αξηζµφ …………….…. 
ζχµβαζεο, πνπ ππΫγξαςε µαδέ ζαο γηα ηελ πξνµάζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο ……/….) πξνο θΪιπςε αλαγθψλ 
ηνπ ……………. θαη ην νπνέν πνζφ θαιχπηεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο 
ζπµβαηηθάο πξν Φ.Π.Α.αμέαο …………………………… ΔΤΡΩαπηάο. 

 Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχµε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ 
νιηθΪάµεξηθΪ ρσξέο θαµέα απφ µΫξνο µαο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα 
εξεπλεζεέ ην βΪζηµν ά µε ηεο απαέηεζεο µΫζα ζε πΫληε (5) εµΫξεο απφ απιά 
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινοραξηνζάµνπ. 

 Ζ παξνχζα εγγχεζά ηζρχεη µΫρξη ηελ ................................... 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ 
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Ϋρνπλ δνζεέ ζην ∆εµφζην θαη ΝΠ∆∆, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 
παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην 
Τπνπξγεέν Οηθνλνµηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ µαο. 

 

 
 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       26  Ηνπλ 2019 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Β» 
Α∆.Φ.830/Α∆.1454/387/257 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ – ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:……………………………………………. 

ΑΡΗΘΜΟΣΖΛΔΦΩΝΟΤ:………………………………………………… 

∆ΗΔΤΘΤΝΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:……………………………………… 

Η∆ΗΟΚΣΖΣΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:……………………………………… 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΔΡΓΟΣΑΗΟΤ:…………………………………. 

 ΔΗ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

 α. ……………………………………………. 

 β. ……………………………………………. 

ΑΡΗΘΜΟΠΡΟΩΠΗΚΟΤ:................(νινγξΪθσο):…………………………… 

Α∆ΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 α. εθδέδνπζα αξρά:……………………………………………… 

 β. Ζµεξνµ.Έθδνζεο: ……………………………………….…… 

 γ. ηζρχοΪδεηαοµΫρξη ……………………………………………. 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ 

 α. ΑζηπθηεληαηξηθάΤπεξεζέα: ………………………………………. 

 β. ΑζηηαηξηθάΤπεξεζέα: ………………………………………………. 

 γ. Άιιεο αξρΫο (∆εµφζηεο – ηξαηησηηθΫο): ……………………………. 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ (3 µΫιε) 

 α.  (Πξφεδξνο) 

 β. (µΫιε) 

 γ.  (µΫιε) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΔΠΗΘΔΩΡΖΖ:  …………………………………………….. 
∆ΗΑΣΑΓΖΔ ΠΗΘΔΩΡΖΖ: ………………………………………………… 
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ΖΜΔΗΩΖ :ηελ επηηξνπά ζα πξΫπεη λα ζπµµεηΫρεη ππνρξεσηηθΪ Αμθνο 
Τγεηνλνµηθνχ Κηελέαηξνο ά Ηαηξφο-Οδνληέαηξνο-Φαξµαθνπνηφο-Ννζειεπηάο 
Τγεηνλνιφγνο ά, εθφζνλ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνµηθάο 
Τπεξεζέαο ηεο ΜνλΪδνο. 
 

Α/Α ΘΕΜΑΣΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ 
Ι∆ΙΑΙΣΕΡΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΒΑΘΜΟ 

-ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  

1. Πθγζσ 
µολφνςεωσ ζξω 
από τισ 
εγκαταςτάςεισ. 

Επικεωριςτε ςε µια λογικι ακτίνα 
περίπου 250 µζτρων από τισ κφριεσ 
εγκαταςτάςεισ για:Καταςτάςεισ που 
δθµιουργοφν ςκόνθ 

  

• Βιοµθχανίεσ που µολφνουν   

• Λιµνάηοντα νερά   

• Μετεωρολογικζσκαταςτάςεισπουµολφ

νουν το περιβάλλον 

  

• Εγκαταςτάςεισ εκτροφισηϊων   

• Ανοικτζσαποχετεφςεισ   

• Ακάλυπταςκουπίδια   

• Περίφραξθαυλισ   

2. Τγιεινι τθσ αυλισ 
τθσ εγκατάςταςθσ. 

• Μζγεκοσ τθσαυλισ   

• Κατάςταςθ επιφάνειασεδάφουσ   

• Λιµνάηοντα νερά   

• Ανοικτζσαποχετεφςεισ   

• Ακάλυπταςκουπίδια   

• Κακαριότθτα τθσαυλισ   

• Προςταςία κατάεντόµων   

• Καταπολζµθςθπτθνϊν   

ΚΣΙΡΙΑ 

3. ∆άπεδα, 
Πατϊµατα και 
Οροφζσ 

• Λεία τοιχϊµατα   

• Ρωγµζσ   

• Κακαριότθτα   

• υχνότθτα και 

επάρκειακακαριότθτοσκαιαπολυµάνςεω

σ 

  

• Προςταςία από ιπτάµεναζντοµα   

• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν   

• Αυτοµατιςµόσ ςτισπόρτεσ   

• Μζςα κακαριςµοφ   

• Χριςθ ανεπεξζργαςτουαµιάντου   

• χετικζσ επιγραφζσ και ςιµατα   

4. Αεριςµόσ • Επάρκεια µθχανικοφ 

φυςικοφαεριςµοφ 

  

• Φίλτρα   

• Κλιµατιςµόσ   

5. Φωτιςµόσ • Καταλλθλότθταφωτιςµοφ   

• Επάρκεια φυςικοφφωτιςµοφ   

• Επάρκεια τεχνθτοφφωτιςµοφ   

6. Παροχι νεροφ • Προζλευςθ νεροφ   
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• Ποςιµότθτα   

• Κρφο νερό   

• Ηεςτόνερό   

• Μορφι επεξεργαςίασ   

7. Σουαλζτεσ • Αρικµόσ διακεςίµων –τφποι   

• ∆άπεδα –τοιχϊµατα   

• τεγνωτιρια χεριϊν   

• Εξαεριςµόσ   

• Κακρζπτεσ   

• Φωτιςµόσ   

• Απολφµανςθ καικακαριότθτα   

• Παροχζσ νεροφ, επάρκεια,διανοµι.   

• αποφνι   

• Χαρτίτουαλζτασ   

• Επικοινωνία µε τουσ χϊρουσW.C.   

• Ενδιάµεςοσ αεριηόµενοσχϊροσ   

• Ανεξαρτθςίαςεευκολίεσκακαριότθτοσ   

• Επιγραφζσ καιςιµατα   

 
8. Αποχζτευςθ 

• Ζλεγχοσγιαανοικτά ςθµείαςτο 
ςφςτθµααποχζτευςθσ 

  

• υνζχεια αποχετεφςεωσ   

• Επάρκεια λειτουργίασ   

• Βιολογικόσκακαριςµόσ   

9. υχνότθτα 
και επάρκεια 
κακαριότθτασ και 
απολυµάνςεωσ 

µθχανθµάτων 

• υχνότθτα   

• Αποτελεςµατικότθτα   

• Μζκοδοι   

   

 
ΑΠΟΘΗΚΕ – ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ – ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

10. Αποκικεσ 
πρϊτων υλϊν 

• ∆υνατότθτα   

• ∆άπεδο–τοιχϊµατα-οροφζσ   

• Κοινι αποκικευςθ προϊόντων   

• Αεριςµόσ   

• Φωτιςµόσ   

 
11. Αποκικεσ για τα 

τελικάπροϊόντα 

• υχνότθτα και επάρκεια 

κακαριότθτασ καιαπολυµάνςεωσ 

  

• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν   

• Αποκικευςθ   

• Θερµοκραςία   

• Τγραςία   

• Όργανα µζτρθςθσ υγραςίασ   

• Όργανα µζτρθςθσκερµοκραςίασ   

12. Επικεϊρθςθ 
των πρϊτων υλϊν 
κατά τθν διάρκεια τθσ παραγωγισ (αλυςίδα 

παραγωγισ) 

• υχνότθτα   

• Αρικµόσ δειγµάτων πουςτζλνονται 

για εργαςτθριακι εξζταςθ 

  

• Είδοσ εργαςτθριακισεξζταςθσ   
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13. Τγιεινι 
προςωπικοφ 

• Επάρκεια   

• Κατάςταςθ υγείασπροςωπικοφ   

• Προςωπικι υγιεινι   

• Περιοδικόσζλεγχοσβιβλιαρίωνυγείασ   

• Εργαςτθριακζσεξετάςεισ 
προςωπικοφεφόςον απαιτείται και 
ςυχνότθτα 

  

• Κακαριότθτα και ευκολίεσ λουτρϊν 

πλυςίµατοσ. 

  

• Προςτατευτικόσιµατιςµόσ.   

• Κακαριότθταιµατιςµοφ.   

• Απολυµαντικά µζςαχειρϊν   

• Αυτοµατιςµοίαπολυµάνςεωσ   

 
 

Καηαγξάςηεηαπξντόληαπνππαξάγνληαη: 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 
 

 
 
 
 
 

ΓΔΝΙΚΑΥΟΛΙΑΚΑΙΤΣΑΔΙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ) 
  

H ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
O ΠΡΟΔ∆ΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 
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ΗΜΔΙΩΗ: Όηαλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ή ζρόιηα αλαγξάθεηαη ε 

ιέμε «νπδέλ» 
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ΦΤΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΩ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ – ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ………………………………………………………….….. 

∆ΗΔΤΘΤΝΖ ………………………………………………………………………….... 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ∆ΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ. …………………………………………………… 

 
 

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΗ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
ΖΜΔΗΩΖ: 
ηαλ Ϋλα ζΫµα ειΫγρνπ δελ πξνβιΫπεηαη λα ππΪξρεη ηφηε δέδεηαη ν Βαζµφο 2. 
Απηφ ζα εμαζθαιέζεη δέθαην ηειηθφ αξηζµφ µνλΪδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο. 
 
 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

Ο ΠΡΟΔ∆ΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

Α/Α ΘΕΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑ∆Ε 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

1 Πθγζσµολφνςεωσζξωαπό τισ 

εγκαταςτάςεισ 

15 Χ   

2 Τγιεινι τθσ αυλισ των εγκαταςτάςεων 19 Χ   

 ΚΣΙΡΙΑ    

3 ∆άπεδα – τοιχϊµατα 23 Χ   

4 Αεριςµόσ 9 Χ   

5 Φωτιςµόσ 9 Χ   

6 Νερό 15 Χ   

7 Σουαλζτεσ 15 Χ   

8 Αποχζτευςθ 12 Χ   

9 υχνότθτα και επάρκεια κακαριότθτοσ 

και απολυµάνςεωσ των µθχανθµάτων 

 

17 Χ 

  

 ΑΠΟΘΗΚΕ – ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ – ΣΕΛΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ 

   

10 Αποκικεσ για πρϊτεσ φλεσ 30 Χ   

11 Αποκικεσ για τελικά προϊόντα 22 Χ   

12 Ζλεγχοσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

παραγωγισ 

53 Χ   

13 Τγιεινι προςωπικοφ 94 Χ   

υνολικι βακµολογία ςε µόρια  
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ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ  
 

Ζ θιέµαθα βαζµνινγάζεσο γηα θΪζε παξΪµεηξν εέλαη ρσξηζµΫλε ζε ηΫζζεξηο 
βαζµέδεο σο αθνινχζσο: 
0 = µε απνδεθηό 
1 = αλεπηζύµεην αιιά απνδεθηό 2 = απνδεθηό 
3 = πνιύ απνδεθηό 
 
Οη επεμεγάζεηο πνπ αθνινπζνχλ εέλαη ηα θξηηάξηα γηα βαζµνιφγεζε 
 

Βαζµφο 3 Πνιχαπνδεθηφ -Τπνδεηγµαηηθά εγθαηΪζηαζε 
-Δμνπιηζµφο Ϊξηηνο – πξαθηηθά 
εξγαζέαο 
-∆ελ αλαµΫλνληαη ζθΪιµαηα 
-Δληχπσζε αξέζηε 

Βαζµφο 2 Απνδεθηφ -Ηθαλνπνηεηηθά εγθαηΪζηαζε 
-Ηθαλνπνηεηηθά Τγηεηλά 
-Πξαθηηθά εξγαζέαο 
-χγρξνλνο εμνπιηζµφο 
-Δληχπσζε θαιά – ιέαλ θαιά 

Βαζµφο 1 Αλεπηζχµεην 
ΑιιΪ απνδεθηφ 

-Γεληθφ επέπεδν 
-Πξαθηηθά εξγαζέαο 
-Δμνπιηζµφο θιπ. 
αθάλνπλ πεξηζψξηα γηα βειηέσζε, 
αιιΪ δελ εέλαη απεηιά γηα ηελ 
αμηνπηζηέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο 

Βαζµφο 0 Με απνδεθηφ -Πξαθηηθά εξγαζέαο 
-Δμνπιηζµφο θιπ. µε ζνβαξΫο 
αηΫιεηεο 
-Ζ αμηνπηζηέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο ζα Ϋµπαηλε ζε 
αµθηζβάηεζε. 

 

 Ζ απφδνζε ηνπ βαζµνχ 0 (µεδΫλ) ζε µέα απφ ηηο παξαµΫηξνπο θΪλεη ηελ 
εγθαηΪζηαζε ά βηνµεραλέα µε απνδεθηά µΫρξη λα γέλνπλ νη θαηΪιιειεο 
βειηηψζεηο 

 Ζ επηηξνπά πνπ ζα ειΫγμεη ηνπο ρψξνπο, ζα ζπµπιεξψζεη ην θχιιν 
επηζεσξάζεσο Βηνµεραληψλ – Σξνθέµσλ µε ηελ θαηΪιιειε βαζµνινγέα, 
αλαιπηηθΪ γηα θΪζε αληηθεέµελν ζΫµαηνο. 

 Ο µΫζνο φξνο ηεο βαζµνινγέαο ησλ 13 θαηεγνξηψλ (ζε αθΫξαην αξηζµφ) 
ζα µεηαθεξζεέ αληέζηνηρα ζην θχιιν βαζµνινγάζεσο πξνθεηµΫλνπ, µεηΪ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζµφ ηνπο µε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο, λα πξνθχςεη ε 
ζπλνιηθά βαζµνινγέα. 

 Σν βαζµνινγηθφ ζχζηεµα εέλαη ζρεδηαζµΫλν Ϋηζη ψζηε ν πςειφηεξνο 
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δπλαηφο βαζµφο ησλ µνξέσλ λα εέλαη 999. Σν επέπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεέ σο 
απνδεθηά µηα βηνµεραλέα εέλαη ηα 650 µφξηα (65%). 

 
 

 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

       ΣΜΖΜΑΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

       26  Ηνπλ 2019 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
Φ.830/Α∆.1454/387/257 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ - ΜΔΣΑΠΩΛΗΣΩΝ 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ: 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟΤΔΡΓΟΣΑΗΟΤ: 

∆ΗΔΤΘΤΝΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ: 

Η∆ΗΟΚΣΖΣΖΔΡΓΟΣΑΗΟΤ: 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΔΡΓΟΣΑΗΟΤ: 

ΔΗ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ: 

 α. …………………………… 

 β. …………………………… 

ΑΡΗΘΜΟΠΡΟΩΠΗΚΟΤ: …………………….(νινγξΪθσο) ……………………. 

Α∆ΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 α. (εθδέδνπζα αξρά) …………………. (Ζµεξνµ. Έθδνζεο) 

 β. ηζρχο Ϊδεηαο µΫρξη: ………………………. 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ 

 α. Αζηπθηεληαηξηθά Τπεξεζέα ………………. 

 β. Αζηηαηξηθά Τπεξεζέα: …………………….. 

 γ. Άιιεο αξρΫο (∆εµφζηεο– ηξαηησηηθΫο) ……………… 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ (3 ά 5 µΫιε) 

 α.  (Πξ φεδξνο) 

 β.  (µΫιε) 

 γ.  (µΫιε) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ………………………………. 

∆ΗΑΣΑΓΖΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ……………………………………… 
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ΖΜΔΗΩΖ : 

ηελ επηηξνπά ζα πξΫπεη λα ζπµµεηΫρεη ππνρξεσηηθΪ Αμθνο Τγεηνλνµηθνχ 
Κηελέαηξνο ά Ηαηξφο-Οδνληέαηξνο-Φαξµαθνπνηφο-Ννζειεπηάο Τγεηνλνιφγνο ά, 
εθφζνλ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ, εθπξφζσπνο ηεο Τγεηνλνµηθάο Τπεξεζέαο ηεο 
ΜνλΪδνο. 

Α/Α ΘΕΜΑΣΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ 
Ι∆ΙΑΙΣΕΡΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ ΒΑΘΜΟ 

-ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

1. Πθγζσ µολφνςεωσ 
ζξω από τισ 
εγκαταςτάςεισ. 

Επικεωριςτε ςε µια λογικι ακτίνα περίπου 
250 µζτρων από τισ κφριεσ εγκαταςτάςεισ 
για: 

• Καταςτάςεισ που δθµιουργοφν ςκόνθ 

  

• Βιοµθχανίεσ πουµολφνουν   

• Λιµνάηοντα νερά   

• Μετεωρολογικζσ 

καταςτάςεισπουµολφνουν το περιβάλλον 

  

• Εγκαταςτάςεισ εκτροφισηϊων   

• Ανοικτζσαποχετεφςεισ   

• Ακάλυπταςκουπίδια   

• Περίφραξθαυλισ   

2. Τγιεινι τθσ αυλισ 
τθσ εγκατάςταςθσ. 

• Μζγεκοσ τθσαυλισ   

• Κατάςταςθ επιφάνειασεδάφουσ   

• Λιµνάηοντα νερά   

• Ανοικτζσαποχετεφςεισ   

• Ακάλυπταςκουπίδια   

• Κακαριότθτα τθσαυλισ   

• Προςταςία κατάεντόµων   

• Καταπολζµθςθπτθνϊν   

ΚΣΙΡΙΑ •    

3. ∆άπεδα, Πατϊµατα 
και Οροφζσ 

• Λεία τοιχϊµατα   

• Ρωγµζσ   

• Κακαριότθτα   

• υχνότθτα και επάρκειακακαριότθτοσκαι

 απολυµάνςεωσ 

  

• Προςταςία από ιπτάµεναζντοµα   

• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν   

• Αυτοµατιςµόσ ςτισπόρτεσ   

• Μζςα κακαριςµοφ   

• Χριςθ ανεπεξζργαςτουαµιάντου   

• χετικζσ επιγραφζσ καιςιµατα   

4. Αεριςµόσ • Επάρκεια µθχανικοφφυςικοφ αεριςµοφ   

• Φίλτρα   

• Κλιµατιςµόσ   

5. Φωτιςµόσ • Καταλλθλότθταφωτιςµοφ   

• Επάρκεια φυςικοφφωτιςµοφ   
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• Επάρκεια τεχνθτοφφωτιςµοφ   

   

6. Παροχι νεροφ • Προζλευςθ νεροφ   

• Ποςιµότθτα   

• Κρφο νερό   

• Ηεςτόνερό   

• Μορφι επεξεργαςίασ   

7. Σουαλζτεσ • Αρικµόσ διακεςίµων –τφποι   

• ∆άπεδα –τοιχϊµατα   

• τεγνωτιρια χεριϊν   

• Εξαεριςµόσ   

• Κακρζπτεσ   

• Φωτιςµόσ   

• Απολφµανςθ καικακαριότθτα   

• Παροχζσ νεροφ, επάρκεια,διανοµι.   

• αποφνι   

• Χαρτίτουαλζτασ   

• Επικοινωνία µε τουσ χϊρουσW.C.   

• Ενδιάµεςοσ αεριηόµενοσχϊροσ   

• Ανεξαρτθςία ςε ευκολίεσκακαριότθτοσ   

• Επιγραφζσ καιςιµατα   

8. Αποχζτευςθ • Ζλεγχοσ για ανοικτά ςθµεία ςτο 
ςφςτθµααποχζτευςθσ 

  

• υνζχεια αποχετεφςεωσ   

• Επάρκεια λειτουργίασ   

• Βιολογικόσκακαριςµόσ   

9. υχνότθτα και 
επάρκεια 
κακαριότθτασ και 
απολυµάνςεωσµθχανθ
µάτων 

• υχνότθτα   

• Αποτελεςµατικότθτα   

• Μζκοδοι   

   

ΑΠΟΘΗΚΕ – ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ – ΣΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

10. Αποκικεσ πρϊτων 
υλϊν 

• ∆υνατότθτα   

• ∆άπεδο–τοιχϊµατα-οροφζσ   

• Κοινι αποκικευςθ προϊόντων   

• Αεριςµόσ   

• Φωτιςµόσ   

11. Αποκικεσ για 
τατελικά προϊόντα 

• υχνότθτα και επάρκεια κακαριότθτασ 

καιαπολυµάνςεωσ 

  

• Μζτρα ελζγχουτρωκτικϊν   

• Αποκικευςθ   

• Θερµοκραςία   

• Τγραςία   

• Όργανα µζτρθςθσ υγραςίασ   

• Όργανα µζτρθςθσκερµοκραςίασ   

12. Επικεϊρθςθ των 
πρϊτωνυλϊνκατάτθν 
διάρκεια τθσ 
παραγωγισ(αλυςίδα 
παραγωγισ) 

• υχνότθτα   

• Αρικµόσ δειγµάτων που ςτζλνονται 
γιαεργαςτθριακι εξζταςθ 

  

• Είδοσ εργαςτθριακισεξζταςθσ   
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13. 

Τγιεινιπροςωπικοφ 

• Επάρκεια   

• Κατάςταςθ υγείασπροςωπικοφ   

• Προςωπικι υγιεινι   

• Περιοδικόσ ζλεγχοσβιβλιαρίωνυγείασ   

• Εργαςτθριακζσεξετάςεισ 
προςωπικοφεφόςον απαιτείται και 
ςυχνότθτα 

  

• Κακαριότθτα και ευκολίεσ λουτρϊν 

πλυςίµατοσ. 

  

• Προςτατευτικόσιµατιςµόσ.   

• Κακαριότθταιµατιςµοφ.   

• Απολυµαντικά µζςαχειρϊν   

• Αυτοµατιςµοίαπολυµάνςεωσ   

 

 
 

Καηαγξάςηε ηα πξντόληα πνπ εθπξνζσπνύληαη: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ) 
  

H ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
O ΠΡΟΔ∆ΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 
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ΗΜΔΙΩΗ: 

 -ηαλ δελ ππΪξρνπλ παξαηεξάζεηο ά ζρφιηα, αλαγξΪθεηαη ε ιΫμε 
«νπδΫλ». 
 -ΔιΫγρνληαη νη παξαγσγηθΫο µνλΪδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ά 
πξνµεζεχνληαη νη αληηπξφζσπνη – µεηαπσιεηΫο ηα αληέζηνηρα πξντφληα θαη 
επηζπλΪπηνληαη ηα αλαιπηηθΪ θχιια επηζεψξεζάο ηνπο, φπσο θαζνξέδεηαη ζηελ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1», γηα θΪζε παξαγσγηθά µνλΪδαμερσξηζηΪ. 
 -Οη αληηπξφζσπνη – µεηαπσιεηΫο ζα απνξξέπηνληαη γηα εέδε πνπ 
παξΪγνπλ νη παξαγσγηθΫο µνλΪδεο πνπ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ 
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ΦΤΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΩ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ 

ΜΔΣΑΠΩΛΗΣΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟΤ - ΜΔΣΑΠΩΛΖΣΖ: ………………………………… 

∆ΗΔΤΘΤΝΖ: ………………………………………………………………………. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: ……………………………………………… 

 

Α/Α ΘΕΜΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑ∆Ε 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

1 Πθγζσ µολφνςεωσ ζξω από τισ 

εγκαταςτάςεισ 

15 Χ   

2 Τγιεινι τθσ αυλισ των εγκαταςτάςεων 18 Χ   

 ΚΣΙΡΙΑ    

3 ∆άπεδα – τοιχϊµατα 22 Χ   

4 Αεριςµόσ 9 Χ   

5 Φωτιςµόσ 9 Χ   

6 Νερό 15 Χ   

7 Σουαλζτεσ 15 Χ   

8 Αποχζτευςθ 12 Χ   

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ    

9 υχνότθτα και επάρκεια 

κακαριότθτοσκαι απολυµάνςεωσ των 

µθχανθµάτων 

36 Χ   

 ΑΠΟΘΗΚΕ    

10 Αποκικεσ 94 Χ   

11 Τγιεινι προςωπικοφ 88 Χ   

υνολικι βακµολογία ςε µόρια  

 

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΗ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΔΚΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΖΜΔΗΩΖ: 

ηαλ Ϋλα ζΫµα ειΫγρνπ δελ πξνβιΫπεηαη λα ππΪξρεη ηφηε δέδεηαη ν Βαζµφο 2. 
Απηφ ζα εμαζθαιέζεη δέθαην ηειηθφ αξηζµφ µνλΪδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο. 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

Ο ΠΡΟΔ∆ΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ
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ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 

Ζ θιέµαθα βαζµνινγάζεσο γηα θΪζε παξΪµεηξν εέλαη ρσξηζµΫλε ζε ηΫζζεξηο 
βαζµέδεο σο αθνινχζσο: 

0 = µε απνδεθηό 

1 = αλεπηζύµεην αιιά απνδεθηό 2 = απνδεθηό 

3 = πνιύ απνδεθηό 

Οη επεμεγάζεηο πνπ αθνινπζνχλ εέλαη ηα θξηηάξηα γηα βαζµνιφγεζε 

 

Βαζµφο3 Πνιχαπνδεθηφ -Τπνδεηγµαηηθά εγθαηΪζηαζε 
-ΔμνπιηζµφοΪξηηνο–πξαθηηθά 
εξγαζέαο 
-∆ελ αλαµΫλνληαη ζθΪιµαηα 
-Δληχπσζε αξέζηε 

Βαζµφο2 Απνδεθηφ -Ηθαλνπνηεηηθά εγθαηΪζηαζε 
-Ηθαλνπνηεηηθά Τγηεηλά 
-Πξαθηηθά εξγαζέαο 
-χγρξνλνο εμνπιηζµφο 
-Δληχπσζε θαιά – ιέαλ θαιά 

Βαζµφο1 ΑλεπηζχµεηνΑιιΪ 
απνδεθηφ 

-Γεληθφ επέπεδν 
-Πξαθηηθά εξγαζέαο 
-Δμνπιηζµφο θιπ.αθάλνπλ 
πεξηζψξηα γηα βειηέσζε, αιιΪ δελ 
εέλαη απεηιά γηα ηελ αμηνπηζηέα ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

Βαζµφο0 Μεαπνδεθηφ -Πξαθηηθά εξγαζέαο 
-Δμνπιηζµφο θιπ. µε ζνβαξΫο 
αηΫιεηεο 
-Ζ αμηνπηζηέα ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο ζα Ϋµπαηλε ζε 
αµθηζβάηεζε. 

 

Ζ απφδνζε ηνπ βαζµνχ 0 (µεδΫλ) ζε µέα απφ ηηο παξαµΫηξνπο θΪλεη ηελ 
εγθαηΪζηαζε ά βηνµεραλέα µε απνδεθηά µΫρξη λα γέλνπλ νη θαηΪιιειεο 
βειηηψζεηο 

Ζ επηηξνπά πνπ ζα ειΫγμεη ηνπο ρψξνπο, ζα ζπµπιεξψζεη ην θχιιν 
επηζεσξάζεσο Βηνµεραληψλ – Σξνθέµσλ µε ηελ θαηΪιιειε βαζµνινγέα, 
αλαιπηηθΪ γηα θΪζε αληηθεέµελν ζΫµαηνο. 

Ο µΫζνο φξνο ηεο βαζµνινγέαο ησλ 11 θαηεγνξηψλ (ζε αθΫξαην αξηζµφ) ζα 
µεηαθεξζεέ αληέζηνηρα ζην θχιιν βαζµνινγάζεσο πξνθεηµΫλνπ, µεηΪ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζµφ ηνπο µε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηΫο, λα πξνθχςεη ε 
ζπλνιηθά βαζµνινγέα. 
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Σν βαζµνινγηθφ ζχζηεµα εέλαη ζρεδηαζµΫλν Ϋηζη ψζηε ν πςειφηεξνο δπλαηφο 
βαζµφο ησλ µνξέσλ λα εέλαη 999. Σν επέπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεέ σο 
απνδεθηά µηα βηνµεραλέα εέλαη ηα 650 µφξηα (65%). 

 
 
 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      26  Ηνπλ 2019 
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖ Φ.830/Α∆.1454/387/257 

ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ∆ΗΛΩΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ 
(Ϊξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξέβεηα ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβΪιινληαη µε απηά ηε δάισζε µπνξεέ λα 
ειεγρζεέ µε βΪζε ην αξρεέν Ϊιισλ ππεξεζηψλ (Ϊξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ(1): 

 

Όνοµα :  Επϊνυµο :  

Όνοµα και Επϊνυµο Πατζρα :  

Όνοµα και Επϊνυµο Μθτζρασ :  

Θµεροµθνία γζννθςθσ(2): 

 

Σόποσ Γζννθςθσ :  

Αρικµόσ ∆ελτίου Σαυτότθτασ :  Σθλ :  

Σόποσ Κατοικίασ :  Οδόσ :  Αρικ :  ΣΚ :  

Αρ. 

Σθλεοµοιοτφπου 

 ∆/νςθ Θλεκτρ. 

Σαχυδροµείου 

(Εmail) : 

 

 
Με αηνµηθά µνπ επζχλε θαη γλσξέδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο 
δηαηΪμεηο ηεο § 6 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξέ ςεπδνχο δάισζεο, δειψλσ 
φηη : ΛΪβαµε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ∆.44/19 ηνπ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ, ηνπο 
νπνένπο απνδερφµαζηε πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο, θαζψο θαη ησλ δηαηΪμεσλ πνπ 
δηΫπνπλ ηηο πξνµάζεηεο ηνπ ∆εµνζένπ, θαη φηη ηα πξνζθεξφµελα εέδε θαιχπηνπλ ηηο 
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ηξνθέµσλ-πνηψλ ηνπ ∆εµνζένπ. 

 

 

Ζµεξνµελέα Τπνγξαθά 

(1). ΑλαγξΪθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφµελν πνιέηε ά Αξρά ά ε Τπεξεζέα ηνπ 
δεµφζηνπ ηνµΫα, πνπ απεπζχλεηαη εαέηεζε. 

(2). ΑλαγξΪθεηαηνινγξΪθσο. 
(3). «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδά γεγνλφηα ά αξλεέηαη ά απνθξχπηεη ηα 

αιεζηλΪ µε Ϋγγξαθε ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηηµσξεέηαη µε θπιΪθηζε ηνπιΪρηζηνλ 
ηξηψλ µελψλ. ΔΪλ ν ππαέηηνο απηψλ ησλ πξΪμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξέζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ά 
ζε Ϊιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιΪπηνληαο ηξέηνλ ά ζθφπεπε λα βιΪςεη Ϊιινλ, ηηµσξεέηαη µε 
θΪζεηξμε µΫρξη 10εηψλ. 
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ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
      26 Ηνπλ   2019 
ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΝ Α∆.Φ.830/Α∆.1454/387/257. 
 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΙΓΧΝ–ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΡΧΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Α. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 1. Ο Ϋιεγρνο ησλ ππφ πξνκάζεηα δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθέκσλ απφ 
ηνλ πξνκεζεπηά βαζέδεηαη ζηνλ .Κ. 422-10 (ζπγθεθξηκΫλα ζηελ Γ-2 θιΪζε 
επηζεσξάζεσο), ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ λνκνζεζέα πνπ 
αλαθΫξεηαη ζε ζΫκαηα ειΫγρνπ ηξνθέκσλ. 

 2. Γηθαέσκα ειΫγρνπ Ϋρνπλ ν ππεχζπλνο ηξαη. Κηελέαηξνο θαη ζε 
πεξέπησζε 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 Γηαρ/ζε Δζηηαηνξένπ. 

  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 πξντφλησλ 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 θηελέαηξνο 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 ζπζθεπαζέα, πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε, 
αλψκαιεο νζκΫο ά γεχζεηο, απνπζέα επηζεκΪλζεσλ (ζηνηρεέα πξνκεζεπηνχ, 
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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, καθξνζθνπηθΪ ηνπιΪρηζηνλ, εκθαλέδνληαη θαλνληθΪ. 
Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελΫξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειΫγρνπ εέλαη ε 
ιάςε δεηγκΪησλ θαη ε απνζηνιά ηνπο ζηα θαηΪ ηφπνπο ηξαηησηηθΪ 
ΚηεληαηξηθΪ Δξγαζηάξηα (ΚΒΗΔ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΔΝΟΚ, ΑΚΤ) ά αληέζηνηρν Κξαηηθφ  

 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 θαλνληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξέσλ ησλ 
πξντφλησλ). Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθά θαζνξέδεη ην ειΪρηζην απνδεθηφ 
θαζαξφ βΪξνο θαη ηελ εθαηνζηηαέα αλαινγέα ησλ ζπζηαηηθψλ γηα ην θαζΫλα. 
Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε εθαηνζηηαέα αλαινγέα ησλ ζπζηαηηθψλ αθνινπζεέ κε 
αλαινγηθφ ηξφπν ηελ πηζαλά αχμεζε ηνπ νιηθνχ βΪξνπο. Γηα παξΪδεηγκα αλ 
Ϋλα εέδνο πξνζδηνξέδεηαη κε θαζαξφ βΪξνο 100 γξ. θαη πεξηΫρεη ζπζηαηηθφ ζε 
αλαινγέα 30%, Ϊξα 30 γξ. εμππαθνχεηαη φηη αλ πξνζθεξζεέ κε θαζαξφ βΪξνο 
110 γξ. ε αλαινγέα ηνπ ζπζηαηηθνχ ζα πξΫπεη λα δηακνξθσζεέ ζηα 33 γξ. θαη 
φρη ζηα 30 γξ. 

  γ. ΗζηνινγηθΫο εμεηΪζεηο. 

 6. Δπηινγά ηνπ εέδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ. Ζ επηινγά 
ηνπ εέδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γέλεηαη απφ ηα 
πγεηνλνκηθΪ φξγαλα ηεο ΜνλΪδαο. ΑλαγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ 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. 

  γ. 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 
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πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχεηαη. Κνηλνπνηνχληαη ζηελ ελδηαθεξφκελε ΜνλΪδα 
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 πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο πνπ ζπληΪζζεηαη, ν 
πξνκεζεπηάο λα δειψζεη εγγξΪθσο φηη επηζπκεέ ηελ θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζε ηνπ 
δεέγκαηνο ηνπ, νπφηε απαηηεέηαη ε ηαπηφρξνλε ιάςε θαη δεχηεξνπ δεέγκαηνο. 
ΠαξΪιιεια, δειψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εηδηθνχ πνπ επηζπκεέ λα 
παξαζηεέ σο εθπξφζσπνο ηνπ ζηελ θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζε ηνπ δεέγκαηνο. ε 
πεξέπησζε πνπ δελ γέλεηαη δάισζε ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςέαο, ν 
πξνκεζεπηάο ζηεξεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζεο ηνπ 
δεέγκαηνο. 

  β. ΔηδηθΪ, γηα ηηο θαη΄ Ϋθεζε κηθξνβηνινγηθΫο εμεηΪζεηο, επέ 
κε θαλνληθφηεηαο 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 νξζάο θαη αληηθεηκεληθάο εηθφλαο γηα ην ιακβαλφκελν δεέγκα. 
Ηδηαέηεξε πξνζνρά πξΫπεη λα θαηαβΪιιεηαη γηα ηα πξντφληα, ηα νπνέα εχθνια 
πξνζιακβΪλνπλ πγξαζέα 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 εμαζθαιηζζεέ ζεξκνθξαζέα <10ν C κε ηελ βνάζεηα ςπθηηθψλ 
ζσκΪησλ.    

   (3) ΟξζΪ ζπκπιεξσκΫλα Ϋληππα δεηγκαηνιεςέαο, πνπ 
εέλαη ην δειηέν δεηγκαηνιεςέαο (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. 
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  δ. ΜεηαθνξΪ ησλ δεηγκΪησλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζην 
αξκφδην Κηεληαηξηθφ Δξγαζηάξην. 

 

 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
      26 Μαη 2019 
ΠΡΟΑΡΣΖΜΔΝΟ «1» ΣΖΝ ΠΡΟΘΖΚΖ «7» 
ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ «Β» 
ΣΖ Α∆.Φ.830/Α∆1454/387/257. 
 

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 
 
 Ο Πξφεδξνο       Σα ΜΫιε 
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ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 

       ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       26 Ηνπλ 2019 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Γ» ΣΖΝ  

Α∆.Φ.830/Α∆.1454/387/257 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΧΝ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 
 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΝΧΠΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
 

1. Ο φξνο «λσπφ θξΫαο» απνδέδεηαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθά 
ζηα ηκάκαηα ησλ ζθαγέσλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ, πνπ εέλαη 
θαηΪιιεια γηα ηε δηαηξνθά ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαηέζεληαη ζηελ θαηαλΪισζε 
ρσξέο θακέα Ϊιιε επεμεξγαζέα, εθηφο απφ ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ ςχμε.   

 
 2. Σα πξνζθεξφκελα ηεκΪρηα θξΫαηνο πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ 
δψα πγηά θαη απφ ζθΪγηα θαιάο δηΪπιαζεο θαη λα πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο ηεο 
Δ.Δ.   
 3. ια ηα ζθΪγηα (ηεηαξηεκφξηα, εκηκφξηα, απηνηειά ζθΪγηα) ζα 
πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ παξαζηαηηθΪ πνπ λα πεξηιακβΪλνπλ ηα πιάξε 
ζηνηρεέα ηνπ δψνπ (ρψξα εθηξνθάο, ρψξα ζθαγάο, θσδηθφο δηαβαηεξένπ δψνπ, 
θσδηθφο ζθαγεένπ). ηα δε ηεηαξηεκφξηα βφεηνπ θξΫαηνο ζα πξΫπεη λα 
βξέζθεηαη πξνζθνιιεκΫλν ην παξαζηαηηθφ ζε θΪζε ηΫηαξην, ζχκθσλα κε ην 
Αξ. Πξση. 339759/3-11-08/Τπ. Α.Α. & Σξνθέκσλ/ΓλζεΚηελ/θάο.    
 
 4. Θα πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη πΪληνηε ππ’ φςηλ νη θαηΪ θαηξνχο 
εθδνζεέζεο ΓγΫο, ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο θαη Οδεγέεο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζε 
απαγφξεπζε πξνκάζεηαο θξεΪησλ πξνεξρφκελα απφ δψα πνπ εθηξΫθνληαη ζε 
ρψξεο ά πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο ελδεκνχλ ινηκψδε λνζάκαηα ζρεηηδφκελα κε ηε 
Γεκφζηα Τγεέα (π.ρ. ζπνγγψδεο εγθεθαινπΪζεηα βννεηδψλ, αθζψδεο 
ππξεηφο θιπ.) ά  αθνξνχλ ζε αθαέξεζε απφ ην ζθΪγην ζπγθεθξηκΫλσλ 
ηεκαρέσλ ε θαηαλΪισζε ησλ νπνέσλ εγθπκνλεέ θηλδχλνπο.  
 
 5. Σα δψα απφ ηα νπνέα πξνΫξρεηαη ην θξΫαο πξΫπεη λα Ϋρνπλ 
ζθαγεέ πξηλ 3-6 ην πνιχ εκΫξεο ζε ζθαγεέν πνπ ιεηηνπξγεέ λφκηκα θαη θΫξεη 
απαξαηηάησο εγθεθξηκΫλν απφ ηελ Δ.Δ. θσδηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγέαο 
πξνθεηκΫλνπ γηα ηα εηζαγφκελα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ λσπΪ θξΫαηα. 
 
 6. Σα ππφ πξνκάζεηα ζθΪγηα, εγρψξηαο πξνΫιεπζεο, πξΫπεη λα 
Ϋρνπλ επηζεσξεζεέ απφ αξκφδην Κηελέαηξν ηεο Ννκνθηεληαηξηθάο Τπεξεζέαο 
ηνπ ηφπνπ ζθαγάο θαη λα θΫξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηε Ννκνζεζέα 
ζθξαγέδεο φπσο παξαθΪησ:   
 
  α. θξαγέδα θαηαιιειφηεηαο κε ηελ νπνέα πηζηνπνηεέηαη  ε 
θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθαγένπ γηα δεκφζηα θαηαλΪισζε.  
  β. θξαγέδα πνηνηηθνχ ειΫγρνπ κε ηελ νπνέα 
πξνζδηνξέδνληαη ην εέδνο θαη ε ειηθέα ηνπ δψνπ απφ ην νπνέν πξνάιζε ην 
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ζθΪγην θαζψο θαη ν ηφπνο ζθαγάο ηνπ δψνπ.   
  γ. θξαγέδα ηξηρηλνζθφπεζεο πξνθεηκΫλνπ γηα ρνηξηλΪ 
ζθΪγηα κε ηελ νπνέα πηζηνπνηεέηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζθΪγηα εέλαη απαιιαγκΫλα 
εγθπζησκΫλσλ ζηνπο κπο πξνλπκθψλ ηνπ παξαζέηνπ Trichinellaspiralis.  
 
 7. Σα ππφ πξνκάζεηα ζθΪγηα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
λα θΫξνπλ πγεηνλνκηθά ζάκαλζε (ζθξαγέδα) σνεηδνχο ζράκαηνο θαηΪ ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 599/85 (ΦΔΚ 213/η.Α/ 18.12.85). Δπηπξφζζεηα, ν 
πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα ζΫηεη ππφςε ηνπ επηζεσξεηά ΚηεληΪηξνπ ην 
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο (CMR) ην νπνέν ζπλνδεχεη ηα εηζαγφκελα 
θξΫαηα θαζψο θαη ην ηηκνιφγην αγνξΪο ζην νπνέν πξνζδηνξέδνληαη 
ιεπηνκεξψο εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ην εέδνο ησλ ζθαγέσλ πνπ αγνξΪζηεθαλ 
απφ ηνλ πξνκεζεπηά θαζψο θαη ε εκεξνκελέα ζθαγάο ηνπο. 
 
 8. Σα ππφ πξνκάζεηα λσπΪ ζθΪγηα ζα επηζεσξνχληαη απφ ηελ 
επηηξνπά παξαιαβάο λσπνχ θξΫαηνο, θαηΪ ηελ εκΫξα πξνκεζεέαο ηνπο κε 
ζθνπφ ηελ εθηέκεζε  ηεο πνηφηεηαο (κπτθά αλΪπηπμε, ελαπφζεζε ιέπνπο, 
ειηθέα δψνπ) θαη ελ γΫλεη ηεο πγηεηλάο ηνπο θαηΪζηαζεο. Ο πξνκεζεπηάο 
επηπξφζζεηα νθεέιεη λα θαζαξέδεη επηκειψο ηα πξνζθεξφκελα ηεκΪρηα 
θξΫαηνο απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ, ηνπο ηΫλνληεο, ηα κεγΪια αγγεέα θαη λεχξα θαηΪ 
ηηο ππνδεέμεηο ηεο επηηξνπάο.  
 
 9. ηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο πνπ πξνβιΫπεηαη ε παξΪδνζε λσπνχ 
θξΫαηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηά ζηηο ΜνλΪδεο επηβΪιιεηαη ε κεηαθνξΪ ηνπ, 
αλεμαξηάηνπ επνράο θαη απφζηαζεο, κε φρεκα απηνδχλακνπ ςχμεσο ιφγσ 
ηνπ επαιινηψηνπ ραξαθηάξα ηνπ ελ ιφγσ εθνδένπ. Σν θξΫαο θαηΪ ην ρξφλν 
παξΪδνζεο ζηηο ΜνλΪδεο δελ πξΫπεη λα παξνπζηΪδεη ζεξκνθξαζέα αλψηεξε 
ησλ +7oC, θαη νπνηαδάπνηε απφθιηζε πνπ αθνξΪ ζηνπο καθξνζθνπηθνχο – 
νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηάξεο (π.ρ. αιινέσζε ηνπ ρξψκαηνο, ηεο νζκάο, 
ηεο ζχζηαζεο θιπ). 
 
 10. πζθεπαζέα  
  α. ΚΪζε ηεκΪρην λσπνχ θξΫαηνο, ζα ζπζθεπΪδεηαη, ζε 
δηαθαλά πξνζπζθεπαζέα, θαηΪιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ 
Ϋμσζελ κηθξνβηαθνχο ά Ϊιινπο παξΪγνληεο θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα 
πγξαζέαο (Οδεγέα 89/108/ΔΟΚ).  
  β. Οη δηαθαλεέο πξνζπζθεπαζέεο ηεο έδηαο θαηεγνξέαο ά 
ηεκαρέσλ ζα ζπζθεπΪδνληαη, ζηε ζπλΫρεηα ζε ραξηνθηβψηηαθπκαηνεηδνχο 
ραξηνληνχ, κε ηα παξαθΪησ ραξαθηεξηζηηθΪ: 
   (1) Σν κΫγεζνο ησλ ραξηνθηβσηέσλ κπνξεέ λα πνηθέιιεη 
αλΪινγα κε ηα πεξηερφκελα ηκάκαηα ηνπ ζθαγένπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
ραξηνθηβψηηα πνπ πεξηΫρνπλ έδην ηκάκα ηνπ ζθαγένπ ζα Ϋρνπλ έδηεο 
δηαζηΪζεηο.  
   (2) Αληνρά ζηε ΓηΪξξεμε θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, 
BST, κεγαιχηεξε απφ 1300 KPa.  
   (3) Σα ραξηνθηβψηηα πξΫπεη λα πξνζδΫλνληαη κε 
πιαζηηθΪ ηζΫξθηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη Ϋλα θαηΪ κάθνο θαη δχν θαηΪ πιΪηνο, 
εέλαη θαιΪ ηελησκΫλα θαη ην κεγαιχηεξν απ' απηΪ ηνπνζεηεέηαη πξψην. Οη 
αλαδηπιψζεηο θνιιηνχληαη κε πιαζηηθά απηνθφιιεηε ηαηλέα ψζηε λα κελ 
ππΪξρνπλ πξνεμΫρνληα ηκάκαηα ηνπ ραξηνθηβσηένπ. 
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 11. ΔπηζεκΪλζεηο: 
  α. Ζκηκφξηα θξΫαηνο. ΠΪλσ ζηε ζΪξθα ησλ ζθαγέσλ θαη ζε 
ηνπιΪρηζηνλ 4 ζεκεέα ηνπ εκηκνξένπ (σκνπιΪηεο θαη εμσηεξηθά πιεπξΪ ησλ 
κεξψλ) πξΫπεη λα ππΪξρεη κε αλεμέηειν ηξφπν, δηα κειΪλεο ά ππξφο ά 
ζάκαλζε ηεο ζθξαγέδαο θαηαιιειφηεηαο.  
  β. ΣεκΪρηα θξΫαηνο, εμσηεξηθΪ ηεο δηαθαλνχο 
πξνζπζθεπαζέαοθαη ησλ ραξηνθηβσηέσλ λα ππΪξρεη εηηθΫηα, θαηΪιιειε γηα 
ηξφθηκα θαη ςάμε, ζηελ νπνέα αλαγξΪθνληαη ηα εμάο:  
   (1) Καηαγσγά-πξνΫιεπζε ηνπ θξΫαηνο, ζχκθσλα κε 
ΦΔΚ 631, ηεχρνο Β, 3 Απξηιένπ 2009.  
   (2) Αξηζκφ Ϋγθξηζεο ηνπ ζθαγεένπ θαη ηε ζάκαλζε 
θαηαιιειφηεηαο. 
   (3) Σέηινο θαη αξηζκφο εγθξέζεσο ιεηηνπξγέαο 
εξγαζηεξένπ ηεκαρηζκνχ.  
   (4) Ζ εκεξνκελέα ζθαγάο θαη θαηαςχμεσο εΪλ 
πξφθεηηαη γηα θαηεςπγκΫλν.  
   (5) Ζ θιέκαθα ηαμηλφκεζεο ηνπ ζθΪγεηνπφπσο 
πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα «V» ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ζηελ 
Διιεληθά,  πξναηξεηηθΪ θαη ζηελ Αγγιηθά ά θαη ζηε Γαιιηθά γιψζζα. 
   (6) Ζ Ϋλδεημε, ηνπ εέδνπο ηνπ θξΫαηνο (π.ρ. ρνηξηλφ 
βφτν θιπ) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηεκαρένπ (π.ρ. ζπΪια ρσξέο θφθαιν, 
κπξηδφιεο, ιΪπα θιπ). 
   (8) Ζκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. 
   (9) Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ αλαγξΪθεηαη 
επέ απηνθφιιεηεο εηηθΫηαο ειεθηξνληθάο δπγαξηΪο ηνπ εξγνζηαζένπ 
επεμεξγαζέαο.  
   (10) ΛνηπΫο πξναηξεηηθΫο ελδεέμεηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 
   (11) Δλδεηθηηθφ ζάκα θπηηθάο δηαηξνθάο γηα ηα 
θνηφπνπια θαη ηηο γαινπνχιεο. 
 
 12. Γεηγκαηνιεςέα: 
 
  α. Ζ δεηγκαηνιεςέα γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
εθνδένπ, γέλεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο ζηελ Ϋδξα ηεο κνλΪδαο πνπ 
παξαιακβΪλεη ην εθφδην θαη γηα θΪζε παξηέδα ηνπ εθνδένπ.  
  β. Ζ δεηγκαηνιεςέα γέλεηαη ηπραέα θαη νκνηφκνξθα, ψζηε λα 
εέλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο παξηέδαο.  
  γ. Ζ επηηξνπά παξαιαβάο δηελεξγεέ Μαθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν.  
  δ. Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, δηελεξγεέ δεηγκαηνιεςέα γηα 
Δξγαζηεξηαθφ Ϋιεγρν θαη ην εθφδην δέλεηαη ζηελ θαηαλΪισζε κεηΪ ηελ Ϋθδνζε 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ. 
  ε. Δθφζνλ, κεηΪ ην καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν ησλ 
ραξηνθηβσηέσλ, δηαπηζησζνχλ εθηξνπΫο ηφηε ιακβΪλεηαη δεέγκα, θαη απφ ηα 
ραξηνθηβψηηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ νη εθηξνπΫο, ην νπνέν απνζηΫιιεηαη γηα 
εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε κε ηελ επηζάκαλζε φηη δελ πξφθεηηαη πεξέ ηπραένπ 
δεέγκαηνο αιιΪ πεξέ επξάκαηνο.  
  ζη. ια ηα δεέγκαηα θαη αληηδεέγκαηα ζα ζπζθεπΪδνληαη ζε 
αδξαλά ζπζθεπαζέα, ππφ ζπλζάθεο ςχμεο θαη ζα απνζηΫιινληαη ζηα 
εξγαζηάξηα κε ηνλ πην γξάγνξν ηξφπν κε κΫξηκλα ηεο επηηξνπάο παξαιαβάο 
θαη Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά.  
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  δ. ε φια ηα  δεέγκαηα θαη αληηδεέγκαηα, ηνπνζεηεέηαη 
πηλαθέδα ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη εέλαη επέζεκα δεέγκαηα πνπ αθνξνχλ 
πξνκάζεηα ηεο Πνιεκηθάο Αεξνπνξέαο ηνπ ΚΔΓΑ/θ θαη αλαγξΪθνληαη ηα εμάο:  
   (1) Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο.  
   (2) Σν εέδνο ηνπ εθνδένπ θαη ε θαηεγνξέα ηνπ.  
   (3) Ζ δεηγκαηηζζεέζα πνζφηεηα.  
   (4) Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνκεζεπηά.  
   (5) Ζ πξνδηαγξαθά θαη ά Ϋθδνζά ηεο. 
   (6) Ζ εκεξνκελέα δεηγκαηνιεςέαο.  
   (7) Ζ Ϋλδεημε ηεο παξηέδαο παξαγσγάο.   
   (8) Ο αξηζκφο ηνπ δεέγκαηνο.  
   (9) Ζ ππεξεζέα παξαιαβάο ηνπ εθνδένπ.  
   (10) Σν εξγαζηάξην ειΫγρνπ θαη ην εέδνο ειΫγρνπ.  
   (11) Σα αλαγξαθφκελα ζηνηρεέα ηνπ θσδηθνχ 
Καηαιιειφηεηαο (ζάκα).  
   (12) Ζ ιΫμε «ΓΔΗΓΜΑ» ά «ΑΝΣΗΓΔΗΓΜΑ» αλΪινγα ηεο 
πεξηπηψζεσο.  
  ε. Σα δεέγκαηα πνπ ιακβΪλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά, 
πνπ ππνρξεψλεηαη ζε Ϊκεζε αλαπιάξσζε ά κεέσζε ηεο αληέζηνηρεο 
πνζφηεηαο απφ απηά πνπ παξαδφζεθε ηειηθΪ. 
 
 13. Γηελεξγνχκελνη  Έιεγρνη: 
  α. Δπηηξνπά Παξαιαβάο  
   (1) ΔιΫγρεη ηελ πνζφηεηα θαηΪ θαηεγνξέα. 
   (2) Δθηειεέ ηελ δεηγκαηνιεςέα ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξΪθνπ 12, ζε φηη ηελ αθνξΪ.  
   (3) ΔιΫγρεη ηελ θαηαγξαθεέζα ζεξκνθξαζέα ηνπ αΫξα 
ζηα απηφκαηα θαηαγξαθηθΪ ζεξκφκεηξα ησλ ςπθηηθψλ ζαιΪκσλ ησλ 
κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα.  
   (4) ΔιΫγρεη ηελ πγηεηλά ηνπ πξντφληνο. ΔλδεηθηηθΪ 
αλαθΫξνληαη, νη εμάο Ϋιεγρνη: Δπηθαλεηαθά ξχπαλζε, «Δλ ησ βΪζεη» ζάςε, 
Γηαβξνρά απφ ςπθηηθφ πγξφ ά ζαιαζζηλφ λεξφ, ΤπΫξκεηξε επηθαλεηαθά 
αθπδΪησζε (βΪζνπο 1-2cm), ΣΪγγηζε ηνπ ιέπνπο, Παξνπζέα νξναηκαηεξψλ, 
Δπξσηέαζε γεληθεπκΫλε ά κε κνξθά θειέδσλ, ΜεηαβνιΫο νξγαλνιεπηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ.  
   (5) ΔιΫγρεη εΪλ ηνζθΪγεην θαηαηΪρζεθε ζχκθσλα κε 
ηελ θιέκαθα ηαμηλφκεζεο ηνπ ζθΪγεησλφπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα 
«V» ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007. 
   (6) ΔιΫγρεη ηελ ζπζθεπαζέα ζχκθσλα κε ηελ  
παξΪγξαθν 10.  
   (7) ΔιΫγρεη ηηο επηζεκΪλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξΪγξαθν 11.  
   (8) ΔιΫγρεη ηα ζπλνδεπηηθΪ Ϋγγξαθα.  
   (9) ΔιΫγρεη ηα καθξνζθνπηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 
ζχκθσλα κε ηνπο αληέζηνηρνπο ηερληθνχο φξνπο ηνπ θξΫαηνο.  
   (10) ΔιΫγρεη ην θαζαξφ βΪξνο κε δχγηζε. 
 
 14. ΑπαξΪβαηνη ξνη. ινη νη ηερληθνέ φξνη ηεο πξνδηαγξαθάο, 
ζεσξνχληαη απαξΪβαηνη, θαζφζνλ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο 
ηεο λνκνζεζέαο θαη ε κε ηάξεζε απηψλ ζπλεπΪγεηαη ηελ απφξξηςε 
παξαιαβάο ηνπ εθνδένπ.  
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 15. ε πεξέπησζε πνπ ην ΥΖ ά ηα ΚηεληαηξηθΪ ηξαηησηηθΪ 
Δξγαζηάξηα δελ Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειΫγρνπ ζε θΪπνηα ραξαθηεξηζηηθΪ, ηα 
δεέγκαηα απνζηΫιινληαη ζην ΓΥΚ ά Ϊιιν θαηΪιιειν εξγαζηάξην ηνπ δεκφζηνπ 
ά ηδησηηθνχ  θνξΫα δηαπηζηεπκΫλν θαηΪ ISO EN 17025 γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο 
δνθηκΫο, κεηΪ απφ ζπλελλφεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο επηηξνπάο παξαιαβάο κε ηα 
αληέζηνηρα εξγαζηάξηα, θαη κε Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 16. Βνεζάκαηα  
  α. Ο Κψδηθαο Σξνθέκσλ, Πνηψλ θαη ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο 
Υξάζεσο (Κ.Σ.Π).  
  β. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 28εο Ηαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα 
ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ 
Σξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζΫκαηα αζθαιεέαο ησλ ηξνθέκσλ.  
  γ. Καλνληζκφο (ΔΚ) Αξηζ. 852/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηελ 
πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ.  
  δ. KΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ 
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο.  
  ε. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ 
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα 
πξντφληα δσηθάο πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ 
Ϊλζξσπν.  
  ζη. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 
15εο Ννεκβξένπ 2005 πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα.  
  δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2076/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 2005 γηα ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ κε 
ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004, (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
882/2004. 
  ε. Νφκνο 3325. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγέα Βηνκεραληθψλ – 
Βηνηερληθψλ ΔγθαηαζηΪζεσλ, ΦΔΚ 68, ΣΑ, 11 Μαξηένπ 2005.  
  ζ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 20άο Ηαλνπαξένπ 1976 
πεξέ πξνζεγγέζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ Κξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκΫλσλ 
ζηελ πξνπαξαζθεπά ζε κΪδα ά φγθν νξηζκΫλσλ πξντφλησλ ζε 
πξνζπζθεπαζέα (76/211/ΔΟΚ).  
  η. ΚΤΑ 15523, ΣΒ, ΦΔΚ 1187, 31 Απγνχζηνπ 2006. 
Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’ 
αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγέαο 
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.  
  ηα. Απφθαζε, Αξηζκ. 282438 Αλαγξαθφκελα ζηνηρεέα ζρεηηθΪ 
κε ηελ θαηαγσγά−πξνΫιεπζε ηνπ θξΫαηνο ζηηο εηηθΫηεο δπγηζηηθψλ κεραλψλ 
θαηΪ ηε ιηαληθά πψιεζε θξΫαηνο θαη κΫηξα ειΫγρνπ επηρεηξάζεσλ πψιεζεο 
θξΫαηνο.  
  ηβ. ΠΓ 79 ηνπ 2007. Αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ κΫηξα 
εθαξκνγάο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 
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854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 
φζνλ αθνξΪ ηνπο θαλφλεο πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο, ησλ 
επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα απηΪ πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ 
ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο πγεέαο θαη θαιάο δηαβέσζεο ησλ δψσλ θαη 
ελαξκφληζε ηεο θηεληαηξηθάο λνκνζεζέαο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. 2004/41/ΔΚ 
Οδεγέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ.  
  ηγ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 3220/84 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
ηεο 13εο Ννεκβξένπ 1984 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνηλνηηθάο θιέκαθαο 
ηαμηλφκεζεο ησλ ζθαγέσλ ρνέξνπ.  
  ηδ. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΟΚ) αξηζ. 2759/75 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
ηεο 29εο Οθησβξένπ 1975 πεξέ θνηλάο νξγαλψζεσο αγνξΪο ζηνλ ηνκΫα ηνπ 
ρνηξεένπ θξΫαηνο. 
  ηε. ΠΓ 804 ηνπ 1980, πεξέ θαηαηΪμεσο ζθαγέσλ βννεηδψλ, 
εηο θαηεγνξέαο πνηφηεηνο θαη ειηθέαο σο θαη πεξέ ηνπ ηξφπνπ ζθξαγέζεσο θαη 
δπγέζεσο απηψλ.  
  ηζη. ΠΓ 186 ηνπ 1981 πεξέ ηεκαρηζκνχ ζθαγένπ βννεηδψλ εηο 
ηεκΪρηα ιηαληθάο πσιάζεσο θαη ηεο νλνκαηνινγέαο απηψλ.  
  ηδ. ηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο απφ ΔιιεληθΫο Βηνκεραλέεο 
ηξνθέκσλ θαηθπηέσλ θνλζεξβψλ. 
  ηε. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ηεο 5εοΗνπλένπ 1991 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ελφςεη ηεο 
εθαξκνγάο ηνπθαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1906/90 ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε 
νξηζκΫλνπο θαλφλεοεκπνξέαο γηα ην θξΫαο πνπιεξηθψλ. 
  ηζ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ(ΔΟΚ) αξηζ. 1906/90 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
ηεο 26εοΗνπλένπ 1990 ζρεηηθΪ κε νξηζκΫλνπο θαλφλεο εκπνξέαο γηα ην θξΫαο 
πνπιεξηθψλ.ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1177/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 
1εοΑπγνχζηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2160/2003 
ηνπΔπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο 
γηα ηερξεζηκνπνέεζε εηδηθψλ κεζφδσλ ειΫγρνπ ζην πιαέζην ησλ εζληθψλ 
πξνγξακκΪησλγηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ζαικνλΫιαο ζηα πνπιεξηθΪ. 
 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ. 
 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΧΠΟΤ ΜΟΥΑΡΙΙΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
 

1. Ζ πξνδηαγξαθά απηά απνζθνπεέ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
απαηηάζεσλ ηνπ ΚΔΓΑ/θ, γηα ηελ πξνκάζεηα λσπψλ απηνηειψλ αλαηνκηθψλ 
ηεκαρέσλ,  απνζηεσκΫλνπ, βνδηλνχ θξΫαηνο.  

 
 2. Με ηνλ φξν λσπφ  βνδηλφ θξΫαο, λννχληαη ηα πξντφληα, πνπ 
παξαζθεπΪδνληαη απφ ζθΪγηα δψσλ πνπ Ϋρνπλ δηαηξαθεέ θαη αλαπηπρζεέ θαιΪ 
θαη εέλαη ειηθέαο απφ 12 Ϋσο 24 κελψλ θαη πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε θαηΪιιειε 
δηαδηθαζέα ςχμεο.  
 
 3. Με ηνλ φξν απηνηειά αλαηνκηθΪ ηεκΪρηα θξΫαηνο, νλνκΪδνληαη 
ηεκΪρηα θξΫαηνο, σο αθνινχζσο: 
  α. ΚεθΪιη. 
  β. βΫξθνο ά ΔιηΪ. 
  γ. Λαηκφο ά ηξΪρεινο:  εέλαη ην ηκάκα πνπ παέξλνπκε απφ 
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ηελ πεξηνρά ηνπ απρΫλα θαη πξνθχπηεη κε ηνκά πνπ γέλεηαη κεηαμχ ηνπ 
ηειεπηαένπ απρεληθνχ θαη πξψηνπ ζσξαθηθνχ ζπνλδχινπ. 
  δ. ΦηιεηΪθη:  βξέζθεηαη ζηελ θΪησ (εζσηεξηθά) πιεπξΪ ησλ 5 
πξψησλ ζπνλδχισλ ηνπ ζψξαθα θαη εέλαη Ϋλα επέκεθεο θαη ηδηαέηεξα ηξπθεξφ 
θνκκΪηη θξΫαηνο, πνπ απνηειεέηαη απφ ηνλ επηκάθε ηξαρειηθφ κπ. 
  ε. παινκπξηδφιεο: Δέλαη ηα 4 - 5 πξψηα πιεπξΪ ηεο ξΪρεο. 
πλάζσο ηεκαρέδνληαη ζε θνκκΪηηα πΪρνπο 3 - 4 εθαηνζηψλ πεξέπνπ, κε ηνκά 
θΪζεηε πξνο ηε ζπνλδπιηθά ζηάιε. 
  ζη. ΚαπΪθη: βξέζθεηαη πΪλσ απφ ηηο ζπαινκπξηδφιεο. 
  δ, Μπξηδφιεο: ΜΫξνο ηεο ξΪρεο ηνπ δψνπ πνπ βξέζθεηαη ζηε 
ζπλΫρεηα ησλ ζπαινκπξηδνιψλ, απφ ηνλ 6° κΫρξη ηνλ 11° ζσξαθηθφ 
ζπφλδπιν. Σεκαρέδνληαη ζε θνκκΪηηα πΪρνπο πεξέπνπ 3 - 4 εθαηνζηψλ, κε 
ηνκά θΪζεηε πξνο ηε ζπνλδπιηθά ζηάιε. 
  ε. Κφληξα θηιΫην:  12° ζσξαθηθφ ζπφλδπιν Ϋσο ηνλ 
ηειεπηαέν νζθπτθφ ρσξέο ηε ιαπΪ, θαη θηιΫην, πνπ βξέζθεηαη ζην εζσηεξηθφ 
κΫξνο ηεο ζπνλδπιηθάο ζηάιεο ηεο νζθπτθάο ρψξαο, απνηεινχλ ην πέζσ 
κΫξνο ηεο ξΪρεο. ηαλ ζην ηεκΪρην απηφ ππΪξρεη ην θηιΫην θαη πσιεέηαη κε ηα 
νζηΪ, ηφηε παέξλνπκε ην Σ-bone ζηΫηθ (κπξηδφια). 
  ζ. ΦηιΫην: απνηειεέ ην θαιχηεξν απφ νξγαλνιεπηηθάο 
Ϊπνςεο ηεκΪρην θαη κπνξεέ λα ρσξηζζεέ ζε ηξέα θνκκΪηηα, ηελ θεθαιά, ην 
ζψκα θαη ηελ νπξΪ ηνπ θηιΫηνπ. Απφ ηελ θεθαιά θαη ην ζψκα παέξλνπκε ηα 
δηΪθνξα steak, ηα tournedos, ηα chateubrian, απφ ηε δε νπξΪ ηα κεληαγηφλ, ην 
θηιΫ κηληφλ θ.ιπ. 
  η. πΪια: βξέζθεηαη ζηνλ ψκν ηνπ κνζραξηνχ, θΪησ απφ ην 
ζβΫξθν. ΠεξηιακβΪλεη ην ρηΫλη ηεο ζπΪιαο, ην λνπΪ ηεο ζπΪιαο θαη ηα 
πνληέθηα ηεο ζπΪιαο. 
  ηα. ηάζνο -ηεζνπιεπξΫο: βξέζθεηαη θΪησ απφ ηε ζπΪια. 
  ηβ. ΛΪπα ά θνηιηΪ. 
  ηγ. Κηιφην: Σν ηκάκα ηεο ιεθΪλεο ρσξέο ηα νζηΪ, 
πεξηιακβΪλεη ηνλ ηειεπηαέν ζπφλδπιν ηεο ξΪρεο. 
  ηδ. Σξαλο: Δζσηεξηθφ ηκάκα ηνπ κεξνχ, ρσξέο νζηΪ. 
  ηε. ΝνπΪ: ην πέζσ κΫξνο ηνπ κεξνχ. 
  ηζη. ηξνγγπιφ: Σκάκα εκπξφο θαη Ϋμσ ηνπ κεξνχ, ηνπ νπνένπ 
ην θΪησ ηκάκα, πνπ πεξηιακβΪλεη ην νζηφ ηεο επηγνλαηέδαο κε ηηο απνιάμεηο 
ησλ κπψλ. 
  ηδ. ΟπξΪ: Σκάκα ηνπ κεξνχ. 
  ηε. Κφηζη - Πνληέθη: Σν κΫξνο ηνπ πνδηνχ πΪλσ απφ ην 
γφλαην. Σν κπξνζηηλφ θαη ην πέζσ θφηζη (πνληέθη). 
  ηζ. Μνζραξέζην ζπθψηη: 
 
 4. Απαηηάζεηο: 
  α. Σν απνζηεσκΫλν θαηεςπγκΫλν βνδηλφ θξΫαο πξΫπεη λα 
πξνΫξρεηαη απφ ζθΪγηα δψσλ πνπ Ϋρνπλ δηαηξαθεέ θαη αλαπηπρζεέ θαιΪ θαη 
εέλαη ειηθέαο απφ 12 Ϋσο 24 κελψλ.  
  β. Σα ζθΪγηα πξΫπεη λα αλάθνπλ απφ Ϊπνςε δηΪπιαζεο, 
ζηε δηαβΪζκηζε S ά E ά U, ζχκθσλα κε ηελ θιέκαθα ηαμηλφκεζεο ησλ 
ζθΪγεησλφπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα «V» ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1234/2007. 
  γ. Σα ζθΪγηα πξΫπεη λα αλάθνπλ σο πξνο ηελ θαηΪζηαζε 
πΪρπλζεο ζηηο δηαβαζκέζεηο «1», «2» ά «3» ζχκθσλα κε ηελ θιέκαθα 
ηαμηλφκεζεο ησλ ζθΪγεησλφπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα «V» ηνπ 
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Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.  
  δ. Ζ θιέκαθα θαηΪηαμεο ησλ ζθαγέσλ, θαζνξέδεηαη κε 
ζθξΪγηζε απφ επέζεκν εθηηκεηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο ησλ ζθαγέσλ, ρσξέο 
απηφ λα απνθιεέεη ηνλ Ϋιεγρν γηα επαιάζεπζε ηεο δηαβΪζκηζεο απφ ηελ 
επηηξνπά παξαιαβάο. 
  ε. αλ κεηαθνξηθΪ κΫζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιΪκνπο ησλ 
ηφπσλ επεμεξγαζέαο κΫρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 
νράκαηα ςπγεέα πνπ ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 
89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα 
λνκνζεζέα. Ζ ζεξκνθξαζέα ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζα ειΫγρεηαη απφ 
θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππΪξρεη ππνρξεσηηθΪ, εμσηεξηθΪ ά 
εζσηεξηθΪ ηνπ ζαιΪκνπ θαηαςχμεσο ηνπ νράκαηνο. 
 
 5. ΜαθξνζθνπηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Σν πξντφλ πξΫπεη λα Ϋρεη εξπζξφδσεξφ ρξψκα 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εέδνπο πνπ ππΫζηε θαηΪιιειε κεηαπνέεζε. 
  β. Ζ ζχζηαζά ηνπ λα εέλαη ζθιεξά θαζηζηΪκελε ηξπθεξά θαη 
αινηθψδεο δηα ηεο σξηκΪλζεσο. 
  γ. Ζ επηθΪλεηα ηεο ηνκάο καιζαθά, ν θφθθνο ιεπηφο θαη ην 
θξΫαο κΪιινλ ζηηθηφ.  
  δ. Σν ιέπνο, εμσηεξηθΪ απνπζηΪδεη. Σν δε εζσηεξηθφ εέλαη 
ιεπθφ θαη ζπκπαγΫο. 
  ε. Γελ πξΫπεη λα πεξηΫρεη μΫλα ζψκαηα.  
  ζη. Να εέλαη θαιΪ ζπληεξεκΫλν θαη θαζαξφ.  
  δ. Να κελ εέλαη αθπδαησκΫλν, ζΪπην, επξσηηαζκΫλν ά  
ηαγγηζκΫλν.  
  ε. Γελ γέλεηαη δεθηά ε χπαξμε:   
   (1) Πξφζζεηνπ ιέπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ 
θπζηθψο κε ην θξΫαο.  
   (2) Μηθξψλ ηεκαρέσλ θξΫαηνο (TRIMMINGS) θαη 
απνμεζκΪησλ νζηψλ. 
 
 6. ΟξγαλνιεπηηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
πξΫπεη λα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα αηειά επεμεξγαζέα ά 
ρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ.  
  β. Να κελ Ϋρεη ππνζηεέ κεηαβνιά ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ 
ραξαθηάξσλ φπσο επέζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεέ λα επηδξΪζνπλ ζηελ 
πγεέα ησλ θαηαλαισηψλ ά ζηε ζπληάξεζά ηνπ.  
  γ. Να κελ αλαδχεη δπζΪξεζηεο νζκΫο. 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΧΠΟΤ ΥΟΙΡΙΝΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
 

 1. Ζ πξνδηαγξαθά απηά απνζθνπεέ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
απαηηάζεσλ ηνπ ΚΔΓΑ/θ, γηα ηελ πξνκάζεηα λσπψλ ηεκαρέσλ ρνηξηλψλ 
ζθαγέσλ, ηα νπνέα Ϋρνπλ ππνζηεέ ηεκαρηζκφ θαη Ϋρεη αθαηξεζεέ ην ιέπνο 
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. 
 
 2. Με ηνλ φξν, λσπφ ρνηξηλφ θξΫαο, λννχληαη ηα ηεκΪρηα θξΫαηνο, 
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πνπ παξαζθεπΪδνληαη απφ ζθΪγηα δψσλ πνπ Ϋρνπλ δηαηξαθεέ θαη αλαπηπρζεέ 
θαιΪ. 
 
 3. Με ηνλ φξν, εκηκφξηα ά άκηζπ ζθαγένπ νλνκΪδνληαη ηα εκέζεηα 
νιφθιεξνπ ζθαγένπ, ηεκαρηζκΫλνπ ζε δχν έζα πεξέπνπ κΫξε κε ηνκά θαηΪ 
κάθνο ηεο ζπνλδπιηθάο ζηάιεο θαη ηνπ ζηΫξλνπ θαη εηο ην κΫζν πεξέπνπ 
απηψλ, αθαηξνπκΫλνπ ηνπ λσηηαένπ κπεινχ.  
 
 4. Με ηνλ φξν, ηεκαρηζκφο ηχπνπ «θαξΫ» , γεληθΪ, ελλνεέηαη ην κηζφ 
νιφθιεξνπ ζθαγένπ ρνέξνπ ρσξέο δΫξκα θαη χζηεξα απφ πιάξε απνιέπσζε 
ηεο εζσηεξηθάο θαη εμσηεξηθάο επηθΪλεηαο θαη απφ ην νπνέν Ϋρεη αθαηξεζεέ ην 
θεθΪιη, ην κεηαθΪξπην απφ ηνλ θαξπφ, ην κεηαηΪξζην απφ ηνλ ηαξζφ, ην θΪησ 
κηζφ ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκΪησλ θαη πιεπξψλ απνρσξηδφκελα κε ηνκά πνπ 
αξρέδεη απφ ηελ επηγνλΪηην πηπρά, θΫξεηαη θαηΪ κάθνο θαη παξΪιιεια πξνο ηε 
ζπνλδπιηθά ζηάιε θαη θαηαιάγεη ζηελ Ϊξζξσζε ηνπ αγθψλα. ΑπνκΫλεη ν 
κεξφο απφ ηνλ ηαξζφ θαη πΪλσ, ην Ϊλσ κηζφ ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκΪησλ, ε 
νζθχο κε ηνλ ςντηε κπ (ςαξνλΫθξη), φιε ε ρψξα ησλ ζσξαθηθψλ θαη 
ηξαρειηθψλ ζπνλδχισλ, ην πΪλσ κηζφ ησλ πιεπξψλ θαη ε σκνπιΪηε κΫρξη 
ηεο Ϊξζξσζεο ηνπ θαξπνχ. Ο ηεκαρηζκφο, ζα γέλεηαη αθνχ πξψηα ην ζθΪγην 
ζα δηαρσξέδεηαη ζε εκηκφξηα. 
 
 5. Σαμηλφκεζε θαηΪ νλνκαζέα ηεκαρέσλ θαη νη θνπΫο ηνπ θξΫαηνο  
  α. ΚεθΪιη. 
  β. ΔιηΪ ά βΫξθνο. 
  γ.  Λαηκφο ά ηξΪρεινο:  Έρεη ηνπο απρεληθνχο ζπνλδχινπο 
θαη πξνθχπηεη κε ηνκά πνπ γέλεηαη κεηαμχ ηνπ ηξέηνπ θαη ηΫηαξηνπ ζσξαθηθνχ 
ζπνλδχινπ. 
  δ. πΪια ά ΧκνπιΪηε ά ΥεξΪθη ά Πηθ ληθ: πνπ εέλαη ην 
πξφζζην Ϊθξν κε ηα αληέζηνηρα νζηΪ θαη κπο θαη δηαρσξέδεηαη κε ηνκά πνπ 
γέλεηαη κεηαμχ ζπΪιαο θαη ζηάζνπο. 
  ε. Μπξηδφιεο: Απνηεινχλ ην ζσξαθηθφ θαη νζθπτθφ ηκάκα 
ηεο ξΪρεο απφ ηνλ 4° ζσξαθηθφ ζπφλδπιν κΫρξη ηνλ πξψην θνθθπγηθφ. 
Απφ απηφ ην θνκκΪηη πξνΫξρνληαη νη ζπαινκπξηδφιεο θαη νη κπξηδφιεο απφ 
θφληξα. πλάζσο ζηα ρνηξηλΪ νη κπξηδφιεο απφ θφληξα θαη ην θηιΫην 
παξακΫλνπλ καδέ θαη πσινχληαη σο εληαέν ηεκΪρην. 
  ζη. ηάζνο - ηεζνπιεπξΪ: Δέλαη νη απνιάμεηο απφ ηα 
θφθθαια ησλ πιεπξψλ ζην ζηάζνο. 
  δ. ΦαξνλΫθξη ά ΦηιΫην: Βξέζθεηαη ζην εζσηεξηθφ κΫξνο ηεο 
ζπνλδπιηθάο ζηάιεο ηεο νζθπτθάο ρψξαο. 
  ε. ΝεθξακηΪ: Έρεη πνιχ ηξπθεξφ θξΫαο θαη γέλεηαη πνιχ 
λφζηηκε ηπιηγκΫλε ζε ξνιφ (ρσξέο θφθαιν). Απφ ην κΫξνο απηφ βγαέλνπλ νη 
κπξηδφιεο θαη ην ςαξνλΫθξη (θηιΫην) πνπ ζηα κηθξΪ δψα δελ κπνξεέ λα 
αθαηξεζεέ, γηαηέ εέλαη πνιχ κηθξφ.  
 
  ζ. ΚνηιηΪ ά ΠαλζΫηα: Δέλαη ηα θνηιηαθΪ ηνηρψκαηα θαη ην 
ζηάζνο κε ηηο ζηεζνπιεπξΫο πνπ πξνθχπηνπλ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηεο 
κπξηδφιαο. 
  η. Μπνχηη ά κεξφο ά Υακ: Γηαρσξέδεηαη κε ηνκά θΪζεηε ζηελ 
ζπνλδπιηθά ζηάιε θαη ε νπνέα δηΫξρεηαη κεηαμχ ηνπ ηειεπηαένπ νζθπτθνχ θαη 
πξψηνπ ηεξνχ ζπνλδχινπ, εέλαη ζρεηηθΪ ζθιεξφ κεγΪιν θνκκΪηη θαη ρσξέδεηαη 
ζην θφηζη (θλάκε) θαη ζην ρνηξνκΫξη (δακπφλ ά ρακ). Απφ ην κεξφ 



Γ-10 

 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθΪησ θνκκΪηηα: 
   (1) Σξαλο. 
   (2) ΝνπΪ κε ηελ νπξΪ. 
   (3) Σν θηιφην θαη ην ζηξνγγπιφ. 
   (4) Κφηζη ά Κλάκε. Δέλαη ην θαηψηαην ηκάκα ηνπ 
πνδηνχ. 
   (5) ΠνδαξΪθηα. 
 
 6. Απαηηάζεηο 
  α. Σν ρνηξηλφ θξΫαο, πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ δψα πνπ 
Ϋρνπλ δηαηξαθεέ θαη αλαπηπρζεέ θαιΪ, εέηε αξζεληθΪ πνπ δελ Ϋθζαζαλ ζην 
ζηΪδην γελλεηηθάο σξηκφηεηαο εέηε ζειπθΪ πνπ δελ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα 
αλαπαξαγσγά. Να λα πξνΫξρεηαη απφ δψα Α’ πνηφηεηαο. 
  β. Ζ ειηθέα ηνπο εέλαη κΫρξη 5 - 6 κελψλ. Σν  δσληαλφ βΪξνο 
ηνπο εέλαη 110 – 120 θηιΪ.  
  γ. Ζ δηακφξθσζε πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε ηα ζθΪγηα λα 
εέλαη νγθψδε ζηελ εκθΪληζε, λα Ϋρνπλ αλεπηπγκΫλεο κπτθΫο κΪδεο, θπξέσο 
ζηνπο κεξνχο θαη σκνπιΪηεο θαη λα εέλαη θαηεγνξέαο E ά U ά R, ζχκθσλα κε 
ηελ θιέκαθα ηαμηλφκεζεο ησλ ζθΪγεησλφπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα 
«V» ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007ά αληηζηνέρσλ πνηνηηθψλ 
δηαβαζκέζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πξνειεχζεσο ηνπ εθνδένπ (πξνθεηκΫλνπ 
γηα πξνκάζεηα απφ ην εμσηεξηθφ).  
  δ. Ζ θαηΪζηαζε παρχλζεσο πξΫπεη λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε ην 
ιέπνο λα εέλαη θαηαλεκεκΫλν, ιεπθσπφ, φρη καιαθφ θαη ειαηψδεο . Να Ϋρεη γέλεη 
πιάξεο αθαέξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ιέπνπο θαη αθαέξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ιέπνπο 
ψζηε ην πΪρνο πνπ απνκΫλεη λα εέλαη κηθξφηεξν απφ 5 ρηιηνζηφκεηξα. Ζ 
κΫηξεζε κπνξεέ λα γέλεη ζε θΪζε ζεκεέν ηνπ ζθαγένπ.  
  ε. Σα δψα απφ ηα νπνέα πξνΫξρεηαη ην θξΫαο, λα εέλαη πγηά 
θαη απαιιαγκΫλα απφ λνζάκαηα θαη λα Ϋρνπλ ππνζηεέ θηεληαηξηθφ Ϋιεγρν πξηλ 
θαη κεηΪ ηε ζθαγά.  
  ζη. Ζ θιέκαθα θαηΪηαμεο ησλ ζθαγέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξΪγξαθν 6β, θαζνξέδεηαη κε ζθξΪγηζε απφ επέζεκν εθηηκεηά ηεο ρψξαο 
πξνΫιεπζεο ησλ ζθαγέσλ, ρσξέο απηφ λα απνθιεέεη ηνλ Ϋιεγρν γηα 
επαιάζεπζε ηεο δηαβΪζκηζεο απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο.  
  δ. Σα ζθΪγηα, λα πξνΫξρνληαη απφ δψα ζθαγάο, ηα νπνέα 
Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε πγεηνλνκηθά εμΫηαζε θαη Ϋρνπλ θξηζεέ κεηΪ απ’ απηά ηελ 
εμΫηαζε θαηΪιιεια λα ζθαγνχλ.  
  ε. Ζ θφξησζε θαη ζηνέβαμε ηνπ εθνδένπ ζηνπο ςπθηηθνχο 
ζαιΪκνπο ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, λα γέλεηαη θαηΪ παξηέδα παξαγσγάο. Ζ 
ζηνέβαμε πξΫπεη λα γέλεηαη θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη νη 
δηΪθνξεο παξηέδεο. Ζ θφξησζε-εθθφξησζε ζα γέλεηαη επέζεο θαηΪ παξηέδα 
παξαγσγάο νχησο ψζηε λα απνθιεέεηαη ε παξΪδνζε αλακεκηγκΫλσλ 
παξηέδσλ.  
  ζ. αλ κεηαθνξηθΪ κΫζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιΪκνπο ησλ 
ηφπσλ επεμεξγαζέαο κΫρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 
νράκαηα ςπγεέα πνπ ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 
89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα 
λνκνζεζέα. Ζ ζεξκνθξαζέα ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζα ειΫγρεηαη απφ 
θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππΪξρεη ππνρξεσηηθΪ, εμσηεξηθΪ ά 
εζσηεξηθΪ ηνπ ζαιΪκνπ ςχμεσο ηνπ νράκαηνο. 
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 7. Πξνκεζεπφκελα ηεκΪρηα θξΫαηνο: 
  α. Σν πξνο πξνκάζεηα θξΫαο λα εέλαη ζε εκηκφξηα θαη ζε 
ηεκαρηζκφ ηχπνπ θαξΫ ά ζε ηεκΪρηα ζθαγένπ.  
  β. Ο κεξφο θαλνληθΪ απνζηεψλεηαη, εθηφο εΪλ δεηεζεέ 
δηαθνξεηηθΪ. 
  γ. Ζ σκνπιΪηε (ζπΪια) απνζηεψλεηαη θαη ζπζθεπΪδεηαη 
απνζηεσκΫλε,εθηφο εΪλ δεηεζεέ δηαθνξεηηθΪ. 
  δ. Σν θξΫαο ζα παξαδέδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά ζε ηεκΪρηα 
ζχκθσλα κε ηηο θνπΫο ηεο παξαγξΪθνπ 5, αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηεο 
ΜνλΪδαο (ηεκΪρην γηα κπξηδφιεο, ζπΪια, κπνχηη θιπ)  επθφισο αλαγλσξέζηκα. 
Σα ηεκΪρηα απηΪ ζα ηεκαρέδνληαη εθφζνλ δεηεζεέ. 
  δ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε θφθαιν λα εέλαη αλΪινγε ηεο 
πνζφηεηαο ηνπ θξΫαηνο. 
 
 8. ΜαθξνζθνπηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ  
  α. Σν πξντφλ πξΫπεη λα Ϋρεη Ϋλα θαλνληθφ ρξψκα 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εέδνπο πνπ ππΫζηε θαηΪιιειε κεηαπνέεζε.  
  β. Να κελ πεξηΫρεη μΫλα ζψκαηα.  
  γ. Να εέλαη θαιΪ ζπληεξεκΫλν θαη θαζαξφ.  
  δ. Να κελ εέλαη αθπδαησκΫλν, ζΪπην, επξσηηαζκΫλν ά  
ηαγγηζκΫλν.  
  ε. Σν θξΫαο ηνπο εέλαη μεξφ, ζπλεθηηθφ θαη εξπζξφιεπθν.  
  ζη. ην εζσηεξηθφ ησλ πιεπξψλ ε πνζφηεηα ηνπ ιέπνπο 
πξΫπεη λα εέλαη κηθξά θαη ην έδην πξΫπεη λα ζπκβαέλεη κε ην κεζνπιεχξην ιέπνο.  
  δ. Σν καξκαξσηφ ηνπ θξΫαηνο, δειαδά ην ιέπνο αλΪκεζα 
ζηηο κπτθΫο έλεο, δελ πξΫπεη λα εέλαη πνιχ Ϋληνλν.   
  ε. Οη κπτθΫο κΪδεο ησλ κεξψλ, ηνπ ηξαράινπ, ηεο 
σκνπιΪηεο θαη ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκΪησλ πξΫπεη λα εέλαη πνιχ θαιΪ 
αλεπηπγκΫλεο.   
  ζ. Σνεμσηεξηθφ ιέπνο ζα πξΫπεη λα αθαηξεέηαη θαη ζε θαλΫλα 
ζεκεέν ην πΪρνο ηνπ δελ ζα πξΫπεη λα μεπεξλΪ ηα 1,5 – 2,0 mm. 
 
  η. Γελ γέλεηαη δεθηά ε χπαξμε:   
   (1) Πξφζζεηνπ ιέπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ 
θπζηθψο κε ην θξΫαο.  
   (2) Μηθξψλ ηεκαρέσλ θξΫαηνο (TRIMMINGS) θαη 
απνμεζκΪησλ νζηψλ. 
 
 9. ΟξγαλνιεπηηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
πξΫπεη λα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα αηειά επεμεξγαζέα ά 
ρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ.  
  β. Να κελ Ϋρεη ππνζηεέ κεηαβνιά ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επέζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεέ λα επηδξΪζνπλ 
ζηελ πγεέα ησλ θαηαλαισηψλ ά ζηε ζπληάξεζά ηνπ.  
  γ. Να κελ αλαδχεη δπζΪξεζηεο νζκΫο. 
 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΧΠΟΤ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ 
 

1. Ζ πξνδηαγξαθά απηά απνζθνπεέ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηάζεσλ ηνπ 
ΚΔΓΑ θνηέλαο, γηα ηελ πξνκάζεηα, λσπψλ θνηφπνπισλ (Gallusdomesticus), 
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εμεληεξηζκΫλσλ. 
 
 2. Με ηνλ φξν «θνηφπνπιν» (γηα ςάζηκν) ελλνεέηαη, πνπιεξηθφ ζην 
νπνέν ε Ϊθξε ηνπ ζηΫξλνπ εέλαη εχθακπηε (δελ Ϋρεη απνζηεσζεέ) , ζχκθσλα κε 
Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91. 
 
 3. Σαμηλφκεζε θαηΪ θαηεγνξέα δηΪπιαζεο: 
  α. Καηεγνξέα «Α», ζχκθσλα κε Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 
1538/91. 
  β. Καηεγνξέα «Β», ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ 
αξηζ.1538/91. Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθά δελ αθνξΪ ζ’ απηά ηελ θαηεγνξέα. 
 
 4. Δλδεέμεηο θηελνηξνθηθψλ κεζφδσλ, ζχκθσλα κε Καλνληζκφ ΔΟΚ 
αξηζ. 1538/91, εμαηξνχκελσλ ησλ νξγαληθψλ θαη βηνινγηθψλ: 
  α. «Έρεη ηξαθεέ κε . . . % . . . »  
  β. «Δθηαηηθάο εθηξνθάο»  
  γ. «Διεχζεξεο βνζθάο» · 
  δ. « Πηελνηξνθεέν πεξηνξηζκΫλεο βνζθάο» · 
  ε. «Απεξηφξηζηεο ειεχζεξεο βνζθάο». 
 
 5. ΣεκΪρηα πνπιεξηθψλ: 
  α. ΜηζΪ : ην κηζφ ζθΪγην, πνπ πξνΫξρεηαη απφ δηακάθεηνκά 
θαηΪ κάθνο επέ ηνπ ζηΫξλνπ θαη ηεο ζπνλδπιηθάοζηάιεο. 
  β. Σεηαξηεκφξην : ην απνηΫιεζκα ηεο εγθΪξζηαοηνκάο ηνπ 
κηζνχ ζθαγένπ, απφ ηελ νπνέα πξνΫξρνληαηηα ηεηαξηεκφξηα ηνπ πνδηνχ θαη 
ηνπ ζηάζνπο. 
  γ. Αδηαρψξηζηα ηεηαξηεκφξηα πνδηψλ : ηα δχνηεηαξηεκφξηα 
ησλ πνδηψλ ελσκΫλα κεηαμχ ηνπο απφΫλα κΫξνο ηεο πιΪηεο, εέηε καδέ κε ηα 
νπέζζηα, εέηε φρη. 
  δ. ηάζνο : ην ζηΫξλν θαη ηα πιεπξΪ ά ηκάκα πνπ ην 
πεξηζηνηρέδνπλ καδέ ην κπτθφ ζχζηεκα. Σν ζηάζνοεέλαη δπλαηφλ λα 
παξνπζηΪδεηαη εέηε νιφθιεξν εέηεκηζφ. 
  ε. Πφδη : ην κεξαέν νζηνχλ, ην θλεκηαέν νζηνχλ θαη ε πεξφλε 
καδέ κε ην κπτθφ ζχζηεκα πνπ ηα πεξηβΪιιεη. Οη δχν ηνκΫο πξΫπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη πΪλσ ζηηο θιεηδψζεηο. 
  ζη. Πφδη απφ θνηφπνπιν κε Ϋλα θνκκΪηη ηεο ξΪρεο 
πξνζθνιιεκΫλν επΪλσ ηνπ, εθφζνλ ην βΪξνοηνπ δεχηεξνπ κΫξνπο δελ 
ππεξβαέλεη ην 25 % ηνπζπλνιηθνχ βΪξνπο ηνπ θνκκαηηνχ. 
  δ. Μεξφο ( κπνχηη ): ην κεξηαέν νζηνχλ καδέ κε ηνκπτθφ 
ζχζηεκα πνπ ην πεξηβΪιιεη. Οη δχν ηνκΫ οπξΫπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
επΪλσ ζηηο θιεηδψζεηο. 
  ε. Κλάκε : ην θλεκηαέν νζηνχλ θαη ε πεξφλε καδέ κεην κπτθφ 
ζχζηεκα πνπ ηα πεξηβΪιιεη. Οη δχν ηνκΫοπξΫπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
επΪλσ ζηηο θιεηδψζεηο. 
  ζ. Φηεξνχγα : ην βξαρηφλην νζηνχλ, ε θεξθέο θαη ε σιΫλε, 
καδέ κε ην κπτθφ ζχζηεκα. H Ϊθξε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλησλ θαξπηθψλ 
νπζηψλ, εέλαη δπλαηφλεέηε λα Ϋρεη εέηε λα κελ Ϋρεη αθαηξεζεέ. ηελ 
πεξέπησζεθηεξνπγψλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ γΪινπο θαη γαινπνχιεο, ην 
βξαρηφληννζηνχλ ά ε θεξθέο/σιΫλεκαδέ κε ην κπτθφ ζχζηεκα πνπ ηα πεξηβΪιιεη 
εέλαηδπλαηφλ λα παξνπζηΪδνληαη μερσξηζηΪ. Οη ηνκΫοπξΫπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη επΪλσ ζηηο θιεηδψζεηο. 
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  η. Αδηαρψξηζηεο θηεξνχγεο : νη δχν θηεξνχγεο,ελσκΫλεο 
κεηαμχ ηνπο απφ Ϋλα κΫξνο ηεο πιΪηεο,εθφζνλ ην βΪξνο απηνχ ηνπ κΫξνπο 
δελ ππεξβαέλεηην 45% ηνπ ζπλνιηθνχ βΪξνπο ηνπ θνκκαηηνχ. 
  ηα. ΦηιΫην ζηάζνπο : νιφθιεξν ά ην κηζφ ηνπ ζηάζνπορσξέο 
θφθαιν, δειαδά ρσξέο ην ζηΫξλν θαη ηαπιεπξΪ. ηελ πεξέπησζε ηνπ ζηάζνπο 
ηεο γαινπνχιαο,ην θηιΫην κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη κφλν ηνβαζχ ζσξαθηθφ κπ. 
   
 
 6. Απαηηάζεηο ΚΔΓΑ/θ 
  α. Σα θνηφπνπια, πξΫπεη λα πξνΫξρνληαη απφ πηελΪ 
απφιπηαπγηά, θπιψλ θξεαηνπαξαγσγάο θαη ησλ δχν γελψλ, θαιΪ 
αλαπηπγκΫλα, ειηθέαοκΫρξη ηξηψλ (3) κελψλ (BROILER). 
  β. Σα θνηφπνπια λα Ϋρνπλ εθηξαθεέ κε 100% θπηηθά 
δηαηξνθά,ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη απφ θξαηηθφ θνξΫα (AGROCERT). 
  γ. Να Ϋρνπλ βΪξνο απφ 1200 Ϋσο θαη 1500 γξακκΪξηα. 
 δ. Να εέλαη θαηεγνξέαο Α, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπΚαλνληζκνχ 
(ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91. 
  ε. Να κελ Ϋρνπλ ππνζηεέ νπνηαδάπνηε αθηηλνβνιέα 
άεπεμεξγαζέα κε ηνλέδνπζεο ά ππεξηψδεηο αθηέλεο ά επέδξαζε ιεπθαληηθψλ 
νπζηψλπνπ δέδνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ά γεχζε. Δπέζεο λα κελ Ϋρνπλ 
ππνζηεέεπεμεξγαζέα κε ρξσζηηθΫο θπζηθΫο ά ηερλεηΫο, κε αληηβηνηηθΪ ά κε 
ζπληεξεηηθΫο άηξπθεξνπνηεηηθΫο νπζέεο. 
  ζη. Να πξνΫξρνληαη απφ δψα ηα νπνέα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ 
ζεπγεηνλνκηθά επηζεψξεζε πξηλ ηε ζθαγά θαη ηα νπνέα κεηΪ ηελ επηζεψξεζε 
απηά,θξέζεθαλ θαηΪιιεια πξνο ζθαγά γηα ηελ εκπνξέα θξΫαηνο πνπιεξηθψλ. 
  δ. Να Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε πγεηνλνκηθά επηζεψξεζε κεηΪ 
ηεζθαγά θαη λα κελ Ϋρνπλ θξηζεέ αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε. 
  ε. Να πξνΫξρνληαη απφ εγθεθξηκΫλν ζθαγεέν, ην 
νπνένππφθεηηαη ζε Ϋιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρά, ην νπνέν Ϋρεη αξηζκφ 
Ϋγθξηζεο ζηνλθαηΪινγν ησλ εγθεθξηκΫλσλ εγθαηαζηΪζεσλ. 
  ζ. Ζ θφξησζε θαη ζηνέβαμε ηνπ εθνδένπ ζηνπο 
ςπθηηθνχοζαιΪκνπο ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, λα γέλεηαη θαηΪ παξηέδα 
παξαγσγάο. Ζζηνέβαμε πξΫπεη λα γέλεηαη θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 
αλακηγλχνληαη νηδηΪθνξεο παξηέδεο. Ζ θφξησζε-εθθφξησζε ζα γέλεηαη επέζεο 
θαηΪ παξηέδαπαξαγσγάο νχησο ψζηε λα απνθιεέεηαη ε παξΪδνζε 
αλακεκηγκΫλσλ παξηέδσλ.Σα ζθΪγηα ζα ηνπνζεηνχληαη κΫζα ζε πιαζηηθΪ 
ηειΪξα θαιπκκΫλα κε ραξηέ πεξηηπιέγκαηνο θξΫαηνο απαγνξεπκΫλεο ηεο 
αλΪκημεο ησλ ζθαγέσλ κε πΪγν. 
  η. αλ κεηαθνξηθΪ κΫζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιΪκνπο 
ησληφπσλ επεμεξγαζέαο κΫρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 
νράκαηαςπγεέα πνπ ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 
89/108/ΔΟΚ,92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 
Ζ ζεξκνθξαζέαησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζα ειΫγρεηαη απφ θαηαγξαθηθφ 
ζεξκφκεηξν πνπ ζαππΪξρεη ππνρξεσηηθΪ, εμσηεξηθΪ ά εζσηεξηθΪ ηνπ 
ζαιΪκνπ ςχμεσο ηνπ νράκαηνο. 
  ηα. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέδεη θΪζε λφκηκν 
δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα απνδεηθλχεη ηνλ ηφπν πξνΫιεπζεο θαη παξαγσγάο ησλ 
πνπιεξηθψλ, θαζψο θαη φηη απηΪ Ϋρνπλ ειεγρζεέ απφ Δπηζεσξεηά Κηελέαηξν. 
Τπνρξενχηαη επέζεο λα δΫρεηαη ηνλ πγεηνλνκηθφ Ϋιεγρν ησλ νξγΪλσλ ηεο 
Τπεξεζέαο, θαζψο θαη νπνηαδάπνηε δεηγκαηνιεςέα θξηζεέ απαξαέηεηε ε νπνέα 
θαη ηνλ επηβαξχλεη. 
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  ηβ. Ζ εκεξνκελέα ζθαγάο πξΫπεη λα εέλαη φζν ην δπλαηφλ πην 
πξφζθαηε (φρη πΫξαλ ησλ δχν Ϋσο ηξηψλ εκεξψλ), ψζηε λα ππΪξρεη ρξφλνο 
λα θαηαλαισζνχλ κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηνπο. 
 
 7. ΜαθξνζθνπηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Να Ϋρεη Ϋλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εέδνπο 
πνπππΫζηε θαηΪιιειε κεηαπνέεζε, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91). 
  β. Σα ζθΪγηα λα εέλαη αλΫπαθα θαη αξηηκειά, (Καλνληζκφο 
ΔΟΚαξηζ. 1538/91). 
  γ. Να εέλαη θαζαξΪ, ρσξέο θαλΫλα νξαηφ μΫλν ζψκα, 
αθαζαξζέαά αέκα, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91). 
  δ. Να εέλαη ρσξέο νξαηΫο θειέδεο αέκαηνο εθηφο απφ φζεο 
εέλαηκηθξνχ κεγΫζνπο θαη δηαθξηηηθΫο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91). 
  ε. Να εέλαη ρσξέο εμΫρνληα ζπαζκΫλα θφθαια, (Καλνληζκφο 
ΔΟΚαξηζ. 1538/91). 
  ζη. Να εέλαη ρσξέο ζνβαξνχο κψισπεο. επηηξΫπεηαη λα 
ππΪξρνπλνξηζκΫλα έρλε θηππεκΪησλ, κψισπεο θαη αιινηψζεηο ηνπ ρξψκαηνο, 
ππφ ηελπξνυπφζεζε φηη νη αιινηψζεηο απηΫο ζα εέλαη πεξηνξηζκΫλεο θαη 
δηαθξηηηθΫο θαη δελζα βξέζθνληαη ζην ζηάζνο ά ηα πφδηα. Ζ Ϊθξε ηεο 
θηεξνχγαο κπνξεέ λα ιεέπεη. ΜηαειαθξηΪ θνθθηλΪδα επηηξΫπεηαη ζηηο Ϊθξεο 
απφ ηηο θηεξνχγεο θαη ζηα ζπιΪθηα,(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91). 
  δ. Να κελ πεξηΫρνπλ μΫλα ζψκαηα. 
  ε. Να εέλαη εμεληεξηζκΫλα. Να εέλαη απαιιαγκΫλα απφ 
θεθΪιηα,ηξΪρεινπο, Ϊθξα απφ ηνλ ηαξζφ θαη θΪησ (ε ηνκά λα γέλεηαη ζην κΫζν 
ηεο Ϊξζξσζεο), ηελ ηξαρεέα, ηνλ νηζνθΪγν, ηα Ϋληεξα, ηα γελλεηηθΪ φξγαλα, 
ηνπο αδΫλεο ηεο ακΪξαο, ηελ θαξδηΪ, ην ζηνκΪρη, ην ζπθψηη θαη ην δΫξκα καδέ 
κε ηνππνδφξην ιέπνο ηεο ακΪξαο. 
  ζ. Να εέλαη θαιΪ ζπληεξεκΫλα θαη θαζαξΪ. 
  η. Σα ζθΪγηα λα Ϋρνπλ θαιά φςε. Σν θξΫαο πξΫπεη λα 
εέλαηπαρχ, ην ζηάζνο αλεπηπγκΫλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο, φπσο 
ζαξθψδεπξΫπεη επέζεο λα εέλαη θαη ηα πφδηα. Να ππΪξρεη Ϋλα ιεπηφ θαη 
θαλνληθφ ζηξψκαιέπνπο ζην ζηάζνο, ηελ πιΪηε θαη ηνπο κεξνχο, (Καλνληζκφο 
ΔΟΚ αξηζ. 1538/91). 
  ηα. Να κελ πεξηΫρνπλ πηεξΪ ά πηέια ά ζηειΫρε ηνπο. 
ΛέγακηθξΪ πνχπνπια, ηκάκαηα ζηειερψλ (Ϊθξεο θαιΪκσλ) θαη ηξέρεο 
(filoplumes) εέλαηδπλαηφλ λα ππΪξρνπλ πΪλσ ζην ζηάζνο, ηα πφδηα, ηνπο 
γινπηνχο, ηηο θιεηδψζεηοησλ θΪησ Ϊθξσλ θαη ηηο Ϊθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο, 
(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ.1538/91). 
  ηβ. Να κελ εέλαη αθπδαησκΫλα, ζΪπηα, επξσηηαζκΫλα 
άηαγγηζκΫλα. 
  ηγ. Να εέλαη ζχκθσλα, γεληθψο, κε ηελ εθΪζηνηε 
ηζρχνπζαΔζληθά θαη θνηλνηηθά λνκνζεζέα θαη ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθά. 
 
 8. ΟξγαλνιεπηηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
πξΫπεηλα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα αηειά επεμεξγαζέα 
άρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ. 
  β. Να κελ Ϋρεη ππνζηεέ κεηαβνιά ησλ νξγαλνιεπηηθψλ 
ηνπραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επέζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεέ λα επηδξΪζνπλ 
ζηελπγεέα ησλ θαηαλαισηψλ ά ζηε ζπληάξεζά ηνπ. 
  γ. Να κελ αλαδχεη δπζΪξεζηεο νζκΫο. 
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ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΧΠΟΤ ΑΡΝΙΙΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
 
1. Ζ πξνδηαγξαθά απηά απνζθνπεέ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηάζεσλ ηνπ 
ΚΔΓΑ/θ, γηα ηελ πξνκάζεηα λσπψλ ακλνεξηθέσλ. 
 
 2. Με ηνλ φξν νιφθιεξν ζθΪγην, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) 
2137/92,  νξέδεηαη νιφθιεξν ζψκα ηνπ ζθαγκΫλνπ δψνπ φπσο ηνχην 
εκθαλέδεηαη κεηΪ ηελ αθαέκαμε, ηελ απεληΫξσζε θαη ηελ εθδνξΪ, ην νπνέν 
παξνπζηΪδεηαη ρσξέο ην θεθΪιη (πνπ θφβεηαη ζην χςνο ηεο αηιαληντληαθάο 
αξζξψζεσο), ηα πφδηα (πνπ θφβνληαη ζην χςνο ηεο θαξπν-κεηαθαξπένπ ά 
ηαξζν-κεηαηαξζένπ αξζξψζεσο), ηελ νπξΪ (πνπ θφβεηαη κεηαμχ ηνπ Ϋθηνπ θαη 
ηνπ Ϋβδνκνπ νπξαένπ ζπνλδχινπ), ην καζηφ, ηα γελλεηηθΪ φξγαλα, ην ζπθψηη 
θαη ηα εληφζζηα. Σν ζθΪγην πεξηΫρεη ηα λεθξΪ θαη λεθξηθφ ιέπνο. 
 
 3. Μηζφ ζθΪγην, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) 2137/92, 
νξέδεηαη ην ηκάκα ην νπνέν πξνθχπηεη απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ ζθαγένπ 
ζχκθσλα πξνο ηε ζπκκεηξηθά ηνκά πνπ δηΫξρεηαη δηα κΫζνπ θΪζε απρεληθνχ, 
λσηηαένπ θαη νζθπτθνχ ζπνλδχινπ θαη ηνπ ηεξνχ νζηνχ θαη δηα κΫζνπ ηνπ 
ζηΫξλνπ θαη ηεο ηζρπν-εβηθάο ζπκθχζεσο. 
 
 4. Σαμηλφκεζε θαηΪ νλνκαζέα ηεκαρέσλ θξΫαηνο: 
  α. Σν εκπξφζζην ηκάκα. 
  β. Σν κεζαέν ηκάκα. 
  γ. Σν νπέζζην ηκάκα.  
 
 5. Απαηηάζεηο: 
  α. Σα ζθΪγηα πξΫπεη λα αλάθνπλ απφ Ϊπνςε δηΪπιαζεο, 
ζηε δηαβΪζκηζε S ά E ά U, ζχκθσλα κε ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔOΚ) αξηζ. 2137/92. 
  β. Σα ζθΪγηα πξΫπεη λα αλάθνπλ σο πξνο ηελ θαηΪζηαζε 
πΪρπλζεο ζηηο δηαβαζκέζεηο «1», «2» ά «3» , ζχκθσλα κε ΚΑΝΟΝΗΜΟ 
(ΔOΚ) αξηζ. 2137/92. 
  γ. Ζ θιέκαθα ηαμηλφκηζεο ησλ ζθαγέσλ, θαζνξέδεηαη κε 
ζθξΪγηζε απφ επέζεκν εθηηκεηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο ησλ ζθαγέσλ, ρσξέο 
απηφ λα απνθιεέεη ηνλ Ϋιεγρν γηα επαιάζεπζε ηεο δηαβΪζκηζεο απφ ηελ 
επηηξνπά παξαιαβάο. 
  δ. Σν βΪξνο ηνπ ζθαγένπ λα θπκαέλεηαη απφ 11 Ϋσο 14 θηιΪ 
ην αλψηεξν. 
  ε. ΔηδηθΪ γηα αξλέα πνπ ζα ςεζνχλ ζε ζνχβια, ζα πξΫπεη λα 
αλάθνπλ ζε ιεπηφνπξεο θαη φρη ζε πιαηχνπξεο θπιΫο. Οη νπξΫο ησλ αξληψλ λα 
κελ εέλαη θνκκΫλεο.  Δπέζεο ε ζθαγά ζα πξΫπεη λα Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ 
ηνπιΪρηζηνλ πξν ηξηεκΫξνπ ψζηε λα Ϋρεη γέλεη απνζηξΪγγηζε θαη φρη πιΫνλ 
ησλ 6 εκεξψλ. 
  ζη. Σα δψα απφ ηα νπνέα πξνΫξρεηαη ην θξΫαο, λα εέλαη πγηά 
θαη απαιιαγκΫλα απφ λνζάκαηα θαη λα Ϋρνπλ ππνζηεέ θηεληαηξηθφ Ϋιεγρν πξηλ 
θαη κεηΪ ηε ζθαγά. 
  δ. Ο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ θξεΪησλ ζηε κνλΪδα 
παξαιαβάο, ζα νξέδεηαη απφ ην ΚΔΓΑ θνηέλαο. 
  ε. Ζ θφξησζε θαη ζηνέβαμε ηνπ εθνδένπ ζηνπο ςπθηηθνχο 
ζαιΪκνπο ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, λα γέλεηαη θαηΪ παξηέδα παξαγσγάο. Ζ 
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ζηνέβαμε πξΫπεη λα γέλεηαη θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη νη 
δηΪθνξεο παξηέδεο. Ζ θφξησζε-εθθφξησζε ζα γέλεηαη επέζεο θαηΪ παξηέδα 
παξαγσγάο νχησο ψζηε λα απνθιεέεηαη ε παξΪδνζε αλακεκηγκΫλσλ 
παξηέδσλ.  
  ζ. αλ κεηαθνξηθΪ κΫζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιΪκνπο ησλ 
ηφπσλ επεμεξγαζέαο κΫρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, 
νράκαηα ςπγεέα πνπ ζα εμαζθαιέδνπλ ζεξκνθξαζέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο 
89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθΪζηνηε ηζρχνπζα 
λνκνζεζέα. Ζ ζεξκνθξαζέα ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζα ειΫγρεηαη απφ 
θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππΪξρεη ππνρξεσηηθΪ, εμσηεξηθΪ ά 
εζσηεξηθΪ ηνπ ζαιΪκνπ ςχμεσο ηνπ νράκαηνο. 
 
 6. Σν πξνκεζεπφκελν λσπφ θξΫαο ακλνεξηθέσλ λα εέλαη 
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ θαη ΜΟΝΟ λσπφ θαη φρη θαηεςπγκΫλν ά θαηεςπγκΫλν πνπ 
Ϋρεη πξνεγνπκΫλσο απνςπρζεέ θαη ρνξεγεέηαη σο λσπφ. Να εέλαη πξνζθΪηνπ 
ζθαγάο. (Ζ ζθαγά λα Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ην αξγφηεξν πξηλ απφ 2 Ϋσο 4 
εκΫξεο). 
 
 7. Σν ζθΪγην δελ επηηξΫπεηαη ε ρξάζε:   
  α. ΓΪιαθηνο ζθφλεο ζηα ακλνεξέθηα, σο ππνθαηΪζηαην ηνπ 
κεηξηθνχ γΪιαθηνο. 
  β. Εσνηξνθψλ Εσηθάο ΠξνΫιεπζεο. 
  γ. Οξκνλψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ 
  δ. Αληηβηνηηθψλ, ζηα ακλνεξέθηα γηα ηελ ηαρχηεξε πΪρπλζε 
ηνπο. 
  ε. πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα αιιΪμνπλ ηνλ θαλνληθφ 
ξπζκφ αλΪπηπμεο ηνπ δψνπ, θαη ηα πξντφληα απφ δσηθά πξνΫιεπζε. 
  ζη. θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ζηηο δσνηξνθΫο εθηφο αλ ην 
επηηξΫπεη ε Διιεληθά θαη ε Δπξσπατθά Ννκνζεζέα θαη γέλεηαη γηα 
ζεξαπεπηηθνχο, κεηΪαπφζπληαγάθηεληΪηξνπ. 
  δ. ΜεηαιιαγκΫλσλδσνηξνθψλ, 
 
 8. Σν ζθΪγην πξΫπεη λα Ϋρεη ζθαγεέ ζε Γεκφζην ζθαγεέν ά 
αληέζηνηρν ηδησηηθφ πνπ λα πιεξνέ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζθαγεένπ θαη λα 
Ϋρεη ειεγρζεέ θαη ζθξαγηζζεέ απφ θηελέαηξν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ.  
 
 9. Δθφζνλ δηαηέζεηαη σο πιάξεο ζθΪγην λα κελ ππεξβαέλεη καδέ κε 
ην θεθΪιη θαη ρσξέο ηα Ϋληεξα  θαη ην ζηνκΪρη ηα 11 Ϋσο 14 θηιΪ. 
 
 10. ΜαθξνζθνπηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Σν ρξψκα ηνπ ζθαγένπ λα θπκαέλεηαη λα εέλαη εξπζξφ 
πξνο εξπζξνιεπθφ θαη νη εζσηεξηθΫο επηθΪλεηεο ζηηιπλΫο, εθπγξΫο θαη 
εξπζξΫο.   
  β. Να κελ ππΪξρνπλ ζεκεέα αθπδαηψζεσο θαη θειέδεο 
Ϊιισλ ρξσκΪησλ. 
  γ. ΚΪζε αξλέ λα Ϋρεη κηα ζθΫπε ά κπφιηα θνιιεκΫλε ζηε 
πιΪηε ηνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλΪκημε ηνπο ζηηο ζπθσηαξηΫο ά ε χπαξμε 
δεχηεξεο ά πεξηζζνηΫξσλ κΫζα ζηε ζσξαθηθά θνηιφηεηα.  Σα κΪηηα ηνπ 
ζθαγένπ λα εέλαη δσεξΪ θαη λα θαηαιακβΪλνπλ νιφθιεξε ηελ θνηιφηεηα ηεο 
νθζαικηθάο θφγρεο.   
  δ. Οη ζπθσηαξηΫο λα εέλαη πιάξεηο(ζπθψηη, θαξδηΪ, ζπιάλα, 
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λεθξΪ, πΪγθξεαο).   
  ε. Οη ζπθσηαξηΫο λα εέλαη ζπλδεδεκΫλεο ζηελ θπζηθά ηνπο 
ζΫζε θαη φρη ειεχζεξεο κΫζα ζηε ζσξαθηθά θνηιφηεηα. Σν ζπθψηη λα εέλαη 
ζπλεθηηθφ θαη φρη εχζξππην (ζξέβεηαη εχθνια).   
  ζη. Οη επηθΪλεηεο ησλ πλεπκφλσλ θαη ηνπ ζπθσηηνχ λα εέλαη 
ιεέεο, ζηηπιλΫο θαη Ϋθπγξεο.   
  δ. Οη ηαξζνέ θαη θαξπνέ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθνπεέ 
εληειψο θαη λα απνπζηΪδνπλ. Σπρφλ παξακνλά ηνπο απνηειεέ αγνξαλνκηθά 
παξΪβαζε. 
  ε. Σα Ϋληεξα λα εέλαη ζηηιπλΪ, ειαζηηθΪ, ρσξέο έρλε 
ελδνπαξαζέησλ. ΠξΫπεη λα Ϋρνπλ ην δηθφ ηνπο ρξψκα θαη λα κελ αλαδέδνπλ 
Ϋληνλε θνπξαλψδε νζκά. 
  ζ. Να κελ πεξηΫρεη μΫλα ζψκαηα.  
  η. Να εέλαη θαιΪ ζπληεξεκΫλν θαη θαζαξφ.  
  ηα. Να κελ εέλαη αθπδαησκΫλν, ζΪπην, επξσηηαζκΫλν ά  
ηαγγηζκΫλν.  
  ηβ. Γελ γέλεηαη δεθηά ε χπαξμε:   
   (1) Πξφζζεηνπ ιέπνπο, εθηφο ηνπ ζπλδεφκελνπ 
θπζηθψο κε ην θξΫαο.  
   (2) Μηθξψλ ηεκαρέσλ θξΫαηνο (TRIMMINGS) θαη 
απνμεζκΪησλ νζηψλ. 
  ηγ. Σα ακλνεξέθηα λα θΫξνπλ ζηελ εμσηεξηθά επηθΪλεηα ηεο 
σκνπιΪηεο θαη ησλ νπηζζέσλ Ϊθξσλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζθξαγέδεο θπαλνχ 
ρξσκαηηζκνχ, ζηξνγγπιά ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ξνκβνεηδάο πνπ θαζνξέδεη 
ηνλ ηφπν ηνπ ζθαγεένπ θαη αλαγξΪθεη ΔΡΗΦΗΟ ά ΑΜΝΟ. 
 
 11. ΟξγαλνιεπηηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Δθνδένπ: 
  α. Οη νξγαλνιεπηηθνέ ραξαθηάξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
πξΫπεη λα εέλαη Ϊςνγνη, ρσξέο λα παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα αηειά επεμεξγαζέα ά 
ρξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεισλ πξψησλ πιψλ.  
  β. Να κελ Ϋρεη ππνζηεέ κεηαβνιά ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επέζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεέ λα επηδξΪζνπλ 
ζηελ πγεέα ησλ θαηαλαισηψλ ά ζηε ζπληάξεζά ηνπ.  
  γ. Να κελ αλαδχεη δπζΪξεζηεο νζκΫο. 
 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΤΓΧΝ 
 

ΑθνξΪ ηελ πξνκάζεηα απγψλ κεζφδνπ εθηξνθάο 3 (θισβσζηνηρέαο), Α 
πνηφηεηαο θαη θαηεγνξέαο, κεγΫζνπο Μ (53-63γξ). Δπέζεο επηβΪιιεηαη ε 
αλαγξαθά ζε θΪζε ζπζθεπαζέα απγψλ πξφζζεησλ ζηνηρεέσλ φπσο Καηεγνξέα 
(Α), Αξηζκφο Απγψλ ζηελ ζπζθεπαζέα, ΒΪξνο Απγψλ, Ζκεξνκελέα ΑλΪισζεο, 
Αξηζκφο Χνζθνπηθνχ θΫληξνπ πνπ ειΫγρζεθαλ ηα απγΪ θαη Ολνκαζέα ηνπ 
θΫληξνπ πζθεπαζέαο / δηεχζπλζε / ηειΫθσλν. 

 
Σα απγΪ ηεο θαηεγνξέαο Α παξνπζηΪδνπλ  ηα εμάο πνηνηηθΪ   

ραξαθηεξηζηηθΪ:  
 α) θΫιπθνο θαη θειπθηθά κεκβξΪλε: θαλνληθφ ζράκα, θαζαξΪ θαη 
αλΫπαθα 
 β) αεξνζΪιακνο: χςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 6 mm, ζε θαηΪζηαζε 
εξεκέαο· γηα απγΪ φκσο πνπ δηαηέζεληαη ζην εκπφξην κε ηελ Ϋλδεημε 
«εμαηξεηηθΪ», ην χςνο δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηα 4 mm 
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 γ) θξφθνο: νξαηφο θαηΪ ηελ σνζθφπεζε κφλν ππφ κνξθά ζθηΪο, ρσξέο 
ζαθΫο πεξέγξακκα, κεηαθηλεέηαη ειαθξΪ θαηΪ ηελ πεξηζηξνθά ηνπ απγνχ θαη 
επαλΫξρεηαη ζηελ θεληξηθά ζΫζε. 
 δ) αζπξΪδη: θσηεηλφ, δηαπγΫο,βιαζηηθφο δέζθνο: αλεπαέζζεηε αλΪπηπμε 
 ε)  μΫλεο χιεο θαη νζκά: δελ επηηξΫπεηαη. 

 
 Σα απγΪ πξΫπεη λα ηαμηλνκνχληαη, ζεκαέλνληαη θαη ζπζθεπΪδνληαη 

εληφο δΫθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα σνηνθέαο. Χζηφζν, ηα απγΪ πνπ 
δηαηέζεληαη ζην εκπφξην σο "ΔμαηξεηηθΪ" ά "ΔμαηξεηηθΪ θξΫζθα" πξΫπεη λα 
ηαμηλνκνχληαη, ζεκαέλνληαη θαη ζπζθεπΪδνληαη εληφο ηεζζΪξσλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελέα σνηνθέαο 
ΤπΪξρνπλ ηδηαέηεξεο απαηηάζεηο επηζάκαλζεο γηα ηνλ ηξφπν εθηξνθάο; 
Οη  ζπζθεπαζέεο πνπ πεξηΫρνπλ απγΪ ηεο θαηεγνξέαο Α πξΫπεη λα θΫξνπλ ηε 
κΫζνδν εθηξνθάο ζηελ εμσηεξηθά επηθΪλεηα θαηΪ ηξφπν επθξηλά θαη 
επαλΪγλσζην.  
 Αζµρνο (Ο) η. Τθαληέδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) ΥαηδειΪκπξνπ Κπξηαθά 
    ΓξακκαηΫαο ΚΔΓΑ θνηέλαο



 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Γ-44/2019 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 

 

ΥΔ∆ΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ Νν. ………………….../2019 

ΠΔΡΙΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙ∆ΩΝ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ : ………………………………….........………. 
 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

ΤΜΒΑΗ …………………........…/2019 

 

Άξζξν 1ν : Γεληθνέ ξνη 

Άξζξν 2ν : Πεξηγξαθά – Σηµά ΑληηθεηµΫλνπ – Κξαηάζεηο 

Άξζξν 3ν : Πιεξσµά – ∆ηθαηνινγεηηθΪ 

Άξζξν 4ν : Κάξπμε Πξνµεζεπηά σοΔθπηψηνπ 

Άξζξν 5ν : Κπξψζεηο γηα ΑζΫηεζε ξσλ χµβαζεο- ΠνηληθΫο 
   Ράηξεο 

 Άξζξν 6ν : Δμαέξεζε Δπηβνιάο Κπξψζεσλ-ΑλσηΫξαΒέα 

Άξζξν 7ν : Δγγπάζεηο 

Άξζξν 8ν : ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο-Πνηφηεηα Δηδψλ-πζθεπαζέα 

Άξζξν 9ν : ΠαξΪδνζε– Παξαιαβά-Πξνζεζµέα 

Άξζξν 10ν : Δέζπξαμε ∆ηθαησµΪησλ ηνπ ∆εµνζένπ 

Άξζξν 11ν : Τπνρξεψζεηο Πξνµεζεπηά 

Άξζξν 12ν : Σξνπνπνέεζε ξσλ Τπνγξαθάο χµβαζεο 

Άξζξν 13ν : ∆ηΪξθεηα χµβαζεο 

Άξζξν 14ν : Αλαπξνζαξµνγά Σηµψλ 

Άξζξν 15ν : Οινθιάξσζε χµβαζεο 

Άξζξν 16ν : Άιινη Γεληθνέ ξνη 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ΣΖΛ. : 23520-90140 

 

ΑΡΙΘΜΟΤΜΒΑΗ …………………………………/2019 

ΠΟΟΤΜΒΑΗ   :.................,...€ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙ∆ΩΝ ............................... 

 ηε θνηέλα ζάµεξα ………………………………..ζηελ ΜνλΪδα ΚΔΓΑ/Κ 
νη ππνγεγξαµµΫλνη : …………………………………. ∆θηάο ηνπ ΚΔΓΑ/θ, σο 
εθπξφζσπνο ηεο ΠΑ, ζχµθσλα µε ηελ ππ΄ αξηζµ. 
Φ.831/Α∆………/………../………… Καηαθπξσηηθά Απφθαζε ηνπ δηαγσληζµνχ 
γηα ηελ εηάζηα πξνµάζεηα ηνπ ΚΔΓΑ/θ µε ...............θαη ε 
εηαηξεέα«…………………………..»ΑΦΜ πνπεθπξνζσπεέηαη        απφ 
ηνλ………………………………………………………………………………………
…µεΑ.∆.Σ …………………………, Οδφο………………, αξηζµ. . . .., ………… 
Σει. ……………… – FAX ……………………………..,ζπµθψλεζαλ θαη 
ζπλαπνδΫρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπµβαιινµΫλσλ µε ηελ εθηεζεέζα ηδηφηεηΪ ηνπ 
ηελ αλΪζεζε ζην δεχηεξν, θαινχµελν ζην εμάο “Πξνµεζεπηά” ηελ εηάζηα 
πξνµάζεηα ..................................., φπσο αλαθΫξνληαη ιεπηνµεξψο ζην Ϊξζξν 
δχν (2) ηεο ζχµβαζεο. 

Άξζξν 1ν 

Γεληθνί Όξνη 

1. Ζ παξνχζα δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 
147/08-08-16) «∆εµφζηεο πµβΪζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξµνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσοηζρχεη. 

2. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά δελ αλαιαµβΪλεη ππνρξΫσζε γηα ηπρφλ µΫηξα  
θαη απμάζεηο ησλ πΪζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ 
ιαµβΪλνληαη απφ νπνηαδάπνηε Αξρά θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδΫρεηαη 
νπνηαδάπνηε επέδξαζε επέ ηεο πνηφηεηαο, ηηµάο θαη ρξφλνπ παξΪδνζεο ησλ 
εηδψλ. 

3. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πΫξαο ηεο ρξνληθάο πεξηφδνπ νινθιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξέο πεξαηηΫξσ απνδεκέσζεο, ζε πεξέπησζε 
πνπ ππεξεζηαθνέ-επηρεηξεζηαθνέ ιφγνη επηβΪινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκάζεηαο ά 
δηαηαρζεέ απφ πξντζηΪκελε αξρά. 
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Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθή – Σηµή Αληηθεηµέλνπ – Κξαηήζεηο 

 

 1. Ζ παξνχζα ζχµβαζε αθνξΪ ηελ εηάζηα πξνµάζεηα 
..............................., πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ Δζηηαηνξένπ ηνπ ΚΔΓΑ 
θνηέλαο, ζχµθσλα µε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη 
ζην θαλνληζµφ ηξνθέµσλ θαη πνηψλ (Κ.Σ.Π.) µε ηηο θαησηΫξσ αλΪ εέδνο ηηκΫο:  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΚΙΛΟΤ ΑΞΙΑ 

1. ...................... ................. ...................... .............. 

2. ..................... ................. .................. .............. 

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

 ΤΝΟΛΟ   .................. 

 ΦΠΑ   ................. 

 ΟΝΟΜΑΣΙΚΟ ΠΟΟ   .................... 

 

 2. ηηο  αλσηΫξσ  ηηµΫο  δελ  ζπµπεξηιαµβΪλεηαη  ν  πξνβιεπφµελνο 
Φ.Π.Α., πνπ επηβαξχλεη ηελΤπεξεζέα. 

 3. Ο πξνµεζεπηάο απαιιΪζζεηαη απφ θξαηάζεηο ππΫξ αζθαιηζηηθψλ 
Σαµεέσλ Π.Α. ελψ θαηΪ ηελ εμφθιεζε ηνπ ζα παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάµαηνο 
(Φ.Δ) 4%, ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 55 ηνπΝ.2238/94. 

 4. ΚαηΪ ηελ εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ ηηµνινγένπ ζα παξαθξαηεζεέ 
εθΪπαμ θξΪηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπµβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468% ε 
νπνέα αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

  α. ΤπΫξ ΔΑΑ∆ΖΤ 0,07%,  ζχµθσλα  µε  ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ 
παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 375 ηνπΝ.4412/16. 

  β. Υαξηφζεµν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάµνπ 
0,00042% (0,0021*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζµ. 
5143/11- 12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

  γ. ΤπΫξ Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 
0,06%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄ Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, 
∆ηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ∆ηθαησµΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ 
Οηθνλνµηθψλ. 
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  δ. ΤπΫξ ραξηνζάµνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ  
ραξηνζάµνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
Ϊξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζµ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, ∆ηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ∆ηθαησµΪησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηά ΤπνπξγνχΟηθνλνµηθψλ. 

 5. Δπέζεο, ν πξνµεζεπηάο βαξχλεηαη µε : 

  α. ΜεηαθνξηθΪ, ινγηζηηθΪ, εθθνξησηηθΪ θαη ινηπΪ Ϋμνδα µΫρξη 
ηελ παξΪδνζε ησλ ππφ πξνµάζεηα εηδψλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο ΜνλΪδαο 
(ΛΫζρεο- δηαρεηξέζεηο Σξνθνδνζέαο). 

  β.  Σν θφζηνο ησλ απνξξηθζΫλησλ εηδψλ. 

  γ. Σν θφζηνο   ησλ   ηπρφλ   εξγαζηεξηαθψλ   ειΫγρσλ   
ησλππφπξνµάζεηα εηδψλ φηαλ απηνέ πξαγµαηνπνηνχληαη µΫρξη µέα (1) θνξΪ ην 
µάλα ά, αζξνηζηηθΪ, µΫρξη δψδεθα (12) ειΫγρνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζχµβαζεο. Γηα ηπρφλ επηπιΫνλ ειΫγρνπο, ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζέα. 

  δ.  ΚΪζε Ϊιιν θξπθφ Ϋμνδν ην νπνέν δελ πξνζδηνξέζζεθε ζηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ Πξνµεζεπηά. 

 6. Ζ ΜνλΪδα δηαηεξεέ ην δηθαέσµα γηα ηελ θαηΪ θξέζε ηεο 
ηνπνζΫηεζε παξαγγειηψλ επέ ησλ αλσηΫξσ εηδψλ, αλΪινγα µε ηηο αλΪγθεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηηο πξνηηµάζεηοηνπ. 

 

Άξζξν 3ν 

Πιεξσµή – ∆ηθαηνινγεηηθά 

1. Ζ πιεξσµά ηνπ πξνµεζεπηά ζα δηελεξγεέηαη σοεμάο: 

Ο πξνµεζεπηάο, θαηΪ ηελ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζηε Γηαρεέξηζε 
Δζηηαηνξένπ, ζα  εθδέδεη μερσξηζηφ δειηέν απνζηνιάο, ην νπνέν ζα 
πξνζθνκέδεηαη, κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηά ζηε Γηαρεέξηζε Δζηηαηνξένπ. Ο 
πξνκεζεπηάο ζα εθδέδεη ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην αλα δεθαπελζάκεξν, ην νπνέν 
θαη ζα πξνζθνκέδεη καδέ κε απνδεηθηηθφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα εμφθιεζε . 
Ζ εμφθιεζε ζα γέλεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλσηΫξσ 
ζηνηρεέσλ, κΫζσ ηξαπεδηθνχ εκβΪζκαηνοά µε θαηΪζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ 
ινγαξηαζµφ. 

2. Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνµεζεπηά ζα γέλεηαη µφλν εθφζνλ 
πηζηνπνηεζεέ ε θαιά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ µε 
ελζθξΪγηζηε βεβαέσζε πνπ ζα ηνπνζεηεέηαη φπηζζελ ησλ ηηµνινγέσλ θαη ζα 
ππνγξΪθεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα, ζηα νπνέα ζα ζπµµεηΫρνπλ 
ππνρξεσηηθψο ν Κηελέαηξνο ά Ηαηξφο ηεο ΜνλΪδαο θα ν αξµφδηνο ∆ηαρεηξηζηάο 
(Μεξηθψλ Κπιηθεέσλ) θαη εθφζνλ Ϋρεη πξνζθνµηζζεέ ζηε ΜνλΪδα (Σµάµα 
Οηθνλνµηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ θ) ελ ηζρχ θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεµεξφηεηα 
ΔΦΚΑ. 
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3. Απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ πιεξσµά ηνπ πξνµεζεπηά 
εέλαη: 

 α. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ παξαιαµβαλνµΫλσλ εηδψλ απφ ηα 
αξµφδηα ξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ, ζχµθσλα µε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο 
αγνξαλνµηθΫο δηαηΪμεηο, ηελ εζληθά θαη θνηλνηηθά λνµνζεζέα, θαζψο θαη ηνλ ΚΣΠ, 
σο ε αλσηΫξσ παξΪγξαθνο. 

  β. Ζ πξνζθφµηζε εθ µΫξνπο ηνππξνµεζεπηά: 

(1) Σηµνινγένπ, θαηΪ ηαηζρχνληα. 

(2) ΠηζηνπνηεηηθΪ Φνξνινγηθάο θαη Αζθαιηζηηθάο 
Δλεµεξφηεηαο, θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα. 

5. ΑλαθνξηθΪ µε ηηο ελεµεξφηεηεο, ν πξνµεζεπηάο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνµέδεη: 

 α. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθάο ελεµεξφηεηαο µε αηηηνινγέα 
«γηα είζππαξε σπεµάηυν από Φοπείρ Κενηπηθήρ ∆ηοίθεζερ». 

 β. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ  αξµφδηα  θαηΪ  
πεξέπησζε  αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνµηθφο 
θνξΫαο εέλαη ελάµεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθάο) θαη ζα αθνξΪ γηα εέζπξαμε ρξεµΪησλ απφ ην∆εµφζην. 

6. Ζ µε πξνζθφµηζε ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεέ ιφγν 
ιχζεσο ηεοζχµβαζεο. 

Άξζξν 4ν 

Κήξπμε Πξνµεζεπηή σο Δθπηώηνπ 

1. Ο πξνµεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε 
ζχµβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσµΪ ηνπ πνπ απνξξΫεη απ’ απηά, µε απφθαζε ηνπ 
Ϋρνληα ηελ νηθνλνµηθά αξµνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε αξµφδηνπ 
νξγΪλνπ, ζε πεξέπησζε αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπέζεο, ν ΑλΪδνρνο 
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά 
εθθαζΪξηζε, ιπζεέ ά αλαθιεζεέ ε Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ ά γέλνπλ πξΪμεηο 
αλαγθαζηηθάο εθηειΫζεσο ζε βΪξνο ηνπ, ά Ϋρεη εθδνζεέ ηειεζέδηθε απφθαζε 
θαηΪ ηνπ γηα αδέθεµα ζρεηηθφ µε ηελ Ϊζθεζε ηνπ επαγγΫιµαηφοηνπ. 

2. ηνλ πξνµεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε, 
επηβΪιινληαη θπξψζεηο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ϊξζξν 203 ηνπ Ν. 
4412/16. ηνλ πξνµεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 
επηβΪιινληαη, µε απφθαζε ηνπ απνθαηλφµελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ 
γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ 
ελδηαθεξφµελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

 α. ΚαηΪπησζε νιηθά  ηεο  εγγπεηηθάο  επηζηνιάο  θαιάο  
εθηΫιεζεο ηεο ζχµβαζεο, ππΫξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σαµεένπ Αεξνπνξέαο (ΜΣΑ). 
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 β. Πξνζσξηλφο ά νξηζηηθφο απνθιεηζµφο ηνπ αλαδφρνπ απφ 
ην ζχλνιν ησλ πξνµεζεηψλ ησλ θνξΫσλ, πνπ αλαθΫξνληαη ζην πεδέν 
εθαξµνγάο ηνπ Ν.4412/16 θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφµελα ζην Ϊξζξν74. 

΄Αξζξν 5ν 

Κπξώζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ ύµβαζεο- Πνηληθέο Ρήηξεο 

1. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ν πξνµεζεπηάο παξαβεέ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχµβαζεο, επηβΪιινληαη νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

 α. ζνλ αθνξΪ ζηηο θαησηΫξσ ελδεηθηηθΫο (φρη πεξηνξηζηηθΫο) 
πεξηπηψζεηο: 

(1) Αδπλαµέαο πινπνέεζεο παξαγγειηψλ-ειιεέςεηο 
εηδψλ. 

(2) Πψιεζεο µε απζαέξεηεο ηηµΫο. 

(3) Υξνληθάο θαζπζηΫξεζεο ζηελ παξΪδνζε ησλ 
εηδψλΪλσησλ 48 σξψλ. 

(4) Άξλεζεο αληηθαηΪζηαζεο εηδψλ µε 
αληαπνθξηλφµελσλ ζηηο απαηηάζεηο ά αληηθαηΪζηαζε απηψλ µε ρξνληθά 
θαζπζηΫξεζε Ϊλσ ησλ 24σξψλ. 

(5) Δπαλαιαµβαλφµελεο απαέηεζεο ηεο Τπεξεζέαο γηα 
αληηθαηΪζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνέα θαηαδεηθλχεη µε 
ζπµµφξθσζε ηνπ πξνµεζεπηά. 

(6) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνµΫλεο 
θαζαξηφηεηνο θαηΪ ηε ζπζθεπαζέα θαη µεηαθνξΪ ησλπξντφλησλ. 

(7) Με ζπµµφξθσζεο ηνπ  πξνµεζεπηά ζηηο ππνδεέμεηο 
ηεο ΜνλΪδνο. 

(8) ΠαξΪδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο 
ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαηφπηλ µαθξνζθνπηθάο ά µηθξνζθνπηθάο εμΫηαζεο. 

(9) Με ηάξεζεο γεληθφηεξα ησλ ζπµβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζηνπ οφξνπο, 

- Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, Ϋγγξαθε ζχζηαζε. 

- Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, πξφζηηµν δηαθφζηα 
επξψ (€ 200,00) 

- Γηα ηελ ηξέηε παξΪβαζε, πξφζηηµν ηεηξαθφζηα 
επξψ (€ 400,00). 

- Γηα ηελ ηΫηαξηε παξΪβαζε, Ϋθπησζε. 
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 β. ζνλ αθνξΪ ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεµαηηθψλ 
ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνέα εέλαη επηβιαβά θαη ελΫρνπλ ζνβαξνχο 
θηλδχλνπο γηα ηε δεµφζηα πγεέα, ά εέλαη αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε 
(µε ηνμηθΫο νπζέεο, νπζέεο πνπ ππΫρνπλ µφιπλζε θιπ.), ζχµθσλα µε ηηο 
δηαηΪμεηο ηεο θεέµελεο Ννµνζεζέαο,επηβΪιιεηαη: 

(1) Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, πξφζηηµν πΫληε ρηιηΪδεο 
επξψ (€5.000). ΠαξΪιιεια γέλεηαη Ϋγγξαθε ελεµΫξσζε ηεο ∆ΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ  
ΔΦΔΣ θαη ηεο Αξµφδηαο ∆ηεχζπλζεο Γεσξγέαο θαη Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο 
ΠεξηθΫξεηαο. ΔπηπιΫνλ, δηαθφπηεηαη ε πξνµάζεηα Ϋσο φηνπ ππΪξμνπλ 
δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηµΫλν πξφβιεµα θαη 
Ϋιεγρνο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ µε αλΪινγν 
απνδεηθηηθφ απφ ηνλ πξνµεζεπηά. Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεµα πνπ ζα 
µεζνιαβάζεη, ε ΜνλΪδα µπνξεέ λα πξνµεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 
απαηηνχµελσλ εηδψλ απφ Ϊιιν πξνµεζεπηά, επηβαξχλνληαο ην ζπµβαζηνχρν µε 
ηελ επηπιΫνλ δηαθνξΪ πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ηηµά. 

(2) Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, ά ζε πεξέπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεέ ε πξψηε,Ϋθπησζε. 

2. Πξντφληα επηβιαβά γηα ηελ πγεέα ζεσξνχληαη φζα Ϋρνπλ ζπλΫπεηεο 
(ηνμηθΫο ά Ϊιιεο) ζηελ πγεέα απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ά θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε ζεσξνχληαη φζα 
ππΫρνπλ µφιπλζε (απφ μΫλεο νπζέεο ά Ϊιινλ παξΪγνληα) ά αιινέσζε, ζάςε ά 
απνζχλζεζε. 

3. Ζ Τπεξεζέα θεξχηηεη ηνλ πξνµεζεπηά Ϋθπησην απεπζεέαο ζηελ 
πεξέπησζε πνπ νη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πξνµεζεπηά ζε πγεηνλνµηθφ Ϋιεγρν πνπ 
ζα δηελεξγεζεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζπµβΪζεσο/ζπµθσλεηηθνχ θξηζνχλ µε 
απνδεθηΫο. 

4. Ο αξηζµφο ησλ παξαβΪζεσλ θαζνξέδεηαη βΪζεη ηνπ αξηζµνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχµθσλα µε ηνλ αξηζµφ ησλ 
πξνβιεµαηηθψλεηδψλ. 

5. Οη παξαβΪζεηο πξΫπεη λα ιαµβΪλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθΪ, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηάµαηνο ελφο Ϋηνπο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο µε ηνλ 
εθΪζηνηε πξνµεζεπηά. 

6. ε πεξέπησζε δηαθσλέαο ηνπ πξνµεζεπηά µε ηηο επηβιεζεέζεο 
θπξψζεηο, απηφο µπνξεέ λα αζθάζεη πξνζθπγά ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα 
λνµνζεζέα. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ν Ϋρσλ ηελ νηθνλνµηθά εμνπζέα, 
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχνξγΪλνπ. 

7. Αλ ε πξνζθπγά γέλεη δεθηά ελ φισ ά ελ µΫξεη, ε επηβιεζεέζα πνηλά 
εμαιεέθεηαη ά πξνζαξµφδεηαη αλΪινγα θαη ην παξαθξαηεζΫλ πνζφ απνδέδεηαη 
ζηνλ πξνµεζεπηά µε ηηο πιεξσµΫο ηνπ επφµελνπ µάλα. Ζ απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγάο θαζηζηΪ ηζρπξά ηελ ηειεζέδηθα επηβιεζεέζαπνηλά. 

8. Οη αλσηΫξσ θπξψζεηο εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ θΪζε Ϊιιε αμέσζε 
ηεο Τπεξεζέαο γηα θΪζε ζεηηθά ά απνζεηηθά δεµηΪ ηεο, πνπ πξνάιζε Ϊµεζα ά 
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Ϋµµεζα απφ ηελ Ϊξλεζε ηνπ πξνµεζεπηά λα εθπιεξψζεη ηηο ζπµβαηηθΫο ηνπ 
ππνρξεψζεηο. 

9. ηαλ ν πξνµεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, επηβΪιινληαη 
αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ νη πξνβιεπφµελεο απφ ην παξφλ Ϊξζξν,θπξψζεηο. 

10. Κπξψζεηο δελ επηβΪιινληαη φηαλ, µε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαέηεξα ζνβαξνέ 
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξΪδνζε ησλ 
ζπµβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηεέλεηαη αλΪινγα ν ρξφλνο παξΪδνζεο (Ϊξζξν 206, 
παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16). 

11. ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημά ηεο βαξχλεη ηνλ 
νηθνλνµηθφ θνξΫα, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα 
πξνζθνµέζεη απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηΫξσ βέα, εληφο εέθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπζπλΫβεζαλ. 

12. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο αλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ µε ππνγξαθά ά ηε µε εθηΫιεζε ηεοζχµβαζεο. 

13. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζέαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 
αξµφδησλ νξγΪλσλ ησλ ΜνλΪδσλ, θαηαγγΫιιεηαη ε ζχµβαζε εθφζνλ ν 
πξνµεζεπηάο ππαηηέσο δελ ελεξγεέ ζχµθσλα µε απηά. Γηα ηα ζΫµαηα θάξπμεο 
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξΫα σο Ϋθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφµελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, 
Ϋρνπλ αλΪινγε εθαξµνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 

Άξζξν 6ν 

Δμαηξέζεηο Δπηβνιήο Κπξώζεσλ – Αλσηέξα Βία 

1. Κπξψζεηο δελ επηβΪιινληαη φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο 
ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη αδπλαµέαο εµπξφζεζµεο παξΪδνζεο ησλ 
ζπµβαηηθψλ εηδψλ, µεηαηέζεηαη αλΪινγα ν ρξφλνο παξΪδνζεο. ε πεξέπησζε 
αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημά ηεο βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηά, ν νπνένο ππνρξενχηαη 
λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνµέζεη απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα 
πεξηζηαηηθΪπνπζπληζηνχληελαλσηΫξαβέα,µΫζαζερξνληθφδηΪζηεµαεέθνζη(20) 
εµεξψλ ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16. 

2. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο αλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζέαο γηα ηε µε ππνγξαθά ά ηε µε εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη εΪλ 
ζπληξΫρεη Ϊιιε εμαηξεηηθά πεξέπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο∆ηνέθεζεο. 

3. ΚαλΫλαο απφ ηνπο αλσηΫξσ ιφγνπο δελ γέλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ 
ν πξνµεζεπηάο παξαδψζεη πξντφληα ζε Ϊιινλ θαηαλαισηά θαηΪ ηηο 
εµεξνµελέεο πνπ επηθαιΫζηεθε αδπλαµέα παξΪδνζεο ζηεΜνλΪδα. 

4. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη 
παξαθΪησ: α. Γεληθά ά µεξηθά απεξγέα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηάµαηνο ά ηνπ εξγνζηαζένπ ηνπ πξνµεζεπηά. 

 β.  Γεληθά ά µεξηθά ππξθαγηΪ, ζην θαηΪζηεµα ά ζην εξγνζηΪζην 
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ηνπ πξνµεζεπηά. 

 γ.  Πιεµµχξα. 

 δ. εηζµφο. 

 ε. Πφιεµνο 

 ζη. ∆ηαθνπά παξνράο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο ά βιΪβε 
ησλµεραλεµΪησλ, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην αξµφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηά επηδξΪ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ έδην ά ηνλ 
θαηαζθεπαζηά – πξνµεζεπηά δεπηεξεπφλησλ εμαξηεµΪησλ ά πξψησλ πιψλ. 

 δ. Δµπνξηθφο απνθιεηζµφο µεηαθνξψλ  (∆ηεζλνχο  ∆ηθηχνπ). 
ε. Δµπνξηθφο απνθιεηζµφο εηζαγσγάο (EMBARGO). 

Άξζξν 7ν 

Δγγπήζεηο 

 Ο πξνµεζεπηάο θαηΫζεζε σο εγγχεζε, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ   
ηεο παξνχζαο   ζχµβαζεο, ηελππ’ αξηζµ εγγπεηηθάεπηζηνιά, ηζρχνο µΫρξη 
…………., πνζνχ επξψ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο 
πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ησλ ππφ πξνµάζεηα εηδψλ, ρσξέο ΦΠΑ, ε νπνέα  ζα 
επηζηξαθεέ ζ’ απηφλ µε αέηεζά ηνπ, µεηΪ ηελ πιάξε θαη θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο. 

Άξζξν 8ν 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο-Πνηόηεηα Δηδώλ – πζθεπαζία 

1. ια ηα εέδε ζα εέλαη πξνΫιεπζεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη 
ζα ηεξνχλ πιάξσο ηα νξηδφµελα ζηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, σο ην 
ΠαξΪξηεµα«Α» ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο. 

2. ιεο νη δηαδηθαζέεο θαη φια ηα ζηΪδηα απφ ηελ αξρά Ϋσο ηελ 
παξΪδνζε ησλ εηδψλ, ζα ππφθεηληαη πιάξσο ζηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο θαη 
θνηλνηηθάο λνµνζεζέαο, θαζψο θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθέµσλ θαη Πνηψλ(ΚΣΠ). 

3. Ζ ζπζθεπαζέα θΪζε εέδνπο ζα εέλαη έδηα µε απηά ηνπ ειεχζεξνπ 
εµπνξένπ θαη ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣΠ. 

4. ια ηα εέδε πνπ δηαηέζεληαη γηα θαηαλΪισζε ζα θΫξνπλ 
ππνρξεσηηθΪ ζεµΪλζεηο µε ηηο παξαθΪησ ελδεέμεηο επέ ηεο ζπζθεπαζέαο: 

  α. Δπσλπµέα ηεο εηαηξεέαο. 

  β. Ολνµαζέα θαη ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο, φπσο πξνβιΫπεηαη 
απφ ην ΚΣΠ. 

  γ. Καζαξφ βΪξνο ηνπ πξντφληνο.  
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  δ. Ζµεξνµελέα ιάμεο. 

  ε. ∆ηαηξνθηθά επηζάµαλζε, εθφζνλ απαηηεέηαη απφ ηνλ ΚΠΣ. 

5. Σα εέδε ζπζθεπαζέαο (θηβψηηα-ηειΪξα θιπ) βαξχλνπλ ηνλ 
πξνµεζεπηά. 

6. ε πεξέπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ εέλαη Α’ πνηφηεηαο, φπσο 
θαζνξέδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη θαη 
αληηθαζέζηαληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηά µε Ϊιια θαηΪιιεια. 

Άξζξν 9ν 

Παξάδνζε – Παξαιαβή –Πξνζεζµία 

1. Σα ππφ πξνµάζεηα εέδε ζα  παξαδέδνληαη ζηε Γηαρεέξηζε 
Δζηηαηνξένπ ηνπ ΚΔΓΑ θνηέλαο, θαηΪ ηηο εξγΪζηµεο εµΫξεο θαη ψξεο (απφ 
∆επηΫξα Ϋσο θαη Παξαζθεπά), εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε 
παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά πξνθνξηθάο ά Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξµφδηα φξγαλα 
ηεο ΜνλΪδαο, αλεμΪξηεηα απφ ην µΫγεζνο απηάο, µε µΫζα θαη Ϋμνδα 
(µεηαθνξηθΪ, εθθνξησηηθΪ θαη ινηπΪ Ϋμνδα) ηνπ πξνµεζεπηά, Ϊλεπ επηβΪξπλζεο 
ηεο Τπεξεζέαο. ε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα 
παξαηαζεέ, µεηΪ απφ ζχµθσλε γλψµε ηεο ΜνλΪδαο, θαηΪ 24 επηπιΫνλ ψξεο. 
ε νξηζµΫλεο πεξηπηψζεηο, µπνξεέ λα δεηεζεέ ε παξΪδνζε πξντφλησλ Ϊββαην, 
Κπξηαθά ά αξγέεο. 

2. πληάξεζε-ΜεηαθνξΪ: 

  α. ια ηα εέδε θξεΪησλ, ζεσξνχληαη επαιινέσηα ηξφθηµα. 
πληεξνχληαη ζε ςπγεέν θαη δηαθηλνχληαη µε θαηΪιιεια νράµαηα απηνδχλαµνπ 
ςχμεσο, ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣΠ. 

  β. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ παξΪδνζε θξΫζθσλ 
εηδψλ. 

3. ζε πνζφηεηα εηδψλ παξαµΫλεη αδηΪζεηε µεηΪ ηε ιάμε ηεο 
εµεξνµελέαο ζπληάξεζεο, ν πξνµεζεπηάο ππνρξενχηαη λα ηελ πΪξεη πέζσ θαη 
λα ηελ αληηθαηαζηάζεη µε Ϊιιε πξφζθαηεο παξαγσγάο, ρσξέο θαµέα ρξεµαηηθά 
επηβΪξπλζε ηεο Τπεξεζέαο. Οµνέσο, ν πξνµεζεπηάο ππνρξενχηαη λα πΪξεη 
πέζσ ηπρφλ πνζφηεηα πνπ παξΫµεηλε αδηΪζεηε, µεηΪ ηε ιάμε ηεο θαινθαηξηλάο 
πεξηφδνπ 2019. 

4. Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο- 
αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο (µε ζπµµεηνρά 
ππνρξεσηηθΪ, ηνπ ΚηεληΪηξνπ/Ηαηξνχ ηεο ΜνλΪδαο), δχλαηαη λα πξνβαέλεη 
ζηνπο πξνβιεπφµελνπο απφ ηηο ΠΡΟΘΖΚΔ «4» θαη «5» ησλ εηδηθψλ φξσλ 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ ∆.44/19, ειΫγρνπο, πξνθεηµΫλνπ λα δηαπηζηψλεηαη 
εΪλ ν πξνµεζεπηάο ζπγθεληξψλεη βαζµνινγέα Ϊλσ ησλ 650 µνξέσλ. ηελ 
πεξέπησζε πνπ ν πξνµεζεπηάο δε ζπγθεληξψλεη ηελ αλσηΫξσ βαζµνινγέα, ε 
ΜνλΪδα, εθηφο απφ ηελ επηβνιά ησλ πξνβιεπφµελσλ πξνζηέµσλ, δχλαηαη λα 
ηνλ θεξχμεη Ϋθπησην, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην Ν.4412/2016 
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5. Δπέζεο, ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο 
ηεο ζχµβαζεο εέλαη αξµφδηα λα ιαµβΪλεη δεέγµαηα ησλ πξνο θαηαλΪισζε εηδψλ 
(παξνπζέα ηνπ πξνµεζεπηά ά ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ), σο ηελ πξνζζάθε "7" 
ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο ηεο πξνκάζεηαο, ηα νπνέα ζα πξνζθνµέδνληαη ζην 
ηξαηησηηθφ Υεµεέν ά ζε αληέζηνηρν Υεµεέν (φηαλ δελ ππΪξρεη ηξαηησηηθφ) 
πξνο ππνβνιά ηνπο ζηνπο παξαθΪησ ειΫγρνπο: 

  α. Μηθξνβηνινγηθφο.  

  β. Υεµηθά ΑλΪιπζε. 

  Γ. Ηζηνινγηθά αλΪιπζε. 

6. Σα δεέγµαηα πνπ ζα ιαµβΪλνληαη, ζα εέλαη ηξέα (3) απφ θΪζε εέδνο, 
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηά. Δπέζεο, ηνλ πξνµεζεπηά ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεµηθψλ αλαιχζεσλ. Οη Ϋιεγρνη ζα 
πξαγµαηνπνηνχληαη µΫρξη µέα θνξΪ ην µάλα ά δψδεθα θαηΪ Ϋηνο. Γηα ηπρφλ 
επηπιΫνλ ειΫγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζέα. 

7. Σα απνηειΫζµαηα ησλ δεηγµαηνιεπηηθψλ εμεηΪζεσλ, πξΫπεη λα 
εέλαη απνιχησο ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ησλ ηξνθέµσλ. 

8. Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη απφ ηα αξµφδηα ξγαλα ησλ  
Μεξηθψλ Κπιηθεέσλ, µε ζπµµεηνρά ππνρξεσηηθΪ ηνπ Κηελέαηξνπ/Ηαηξνχ ηεο 
ΜνλΪδαο θαη ζα εέλαη ππεχζπλα γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ Ϋιεγρν ησλ 
παξαιαµβαλφµελσλ εηδψλ. πγθεθξηµΫλα, ηα αξµφδηα ξγαλα µαδέ µε ηνλ 
Κηελέαηξν/Ηαηξφ ηεο ΜνλΪδαο ζα ειΫγρνπλ ηε ζπµθσλέα ησλ εηδψλ µε ηνπο 
φξνπο θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην εέδνο εέλαη θαηΪιιειν θαη φηη µπνξεέ λα 
παξαιεθζεέ θαη λα ρξεζηµνπνηεζεέ ππνγξΪθνληαο ππνρξεσηηθΪ φπηζζελ θΪζε 
ηηµνινγένπ-δειηένπ απνζηνιάο. ε πεξέπησζε πνπ ην εέδνο παξνπζηΪδεη 
απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, ηα αξµφδηα ξγαλα ζα αλαθΫξνπλ 
γξαπηψο ζηελ επηηξνπά δηελΫξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζµνχ & 
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιέζεηο ηνπ 
απνξξηπηφµελνπ εέδνπο. ηε ζπλΫρεηα ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο-αμηνιφγεζεο 
δηαγσληζµνχ & παξαθνινχζεζεο ηεο ζχµβαζεο, αθνχ εμεηΪζεη θαη αμηνινγάζεη 
ηελ παξαπΪλσ αλαθνξΪ, ζα ζπληΪζζεη Ϋγγξαθε γλσµνδφηεζε πξνο ηνλ 
∆ηνηθεηά ηνπ ΚΔΓΑ/θ φπνπ ζα εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςε ά φρη ηνπ ελ ιφγσ 
εέδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλΫο ξάηξεο ά ηελ θάξπμε ηνπ πξνµεζεπηνχ σο 
Ϋθπησηνπ. 

9. Γηα ηελ εμαζθΪιηζε εηζφδνπ ζηε ΜνλΪδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηµνπνηεέ ν πξνµεζεπηάο ζα πξΫπεη: 

  α. Να Ϋρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην γξαθεέν ΑζθΪιεηαο ηεο 
ΜνλΪδνο. 

  β. Να εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπµΫλν, λα επηδεηθλχεη Ϊςνγε 
ζπµπεξηθνξΪ Ϋλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜνλΪδνο θαη λα ζΫβεηαη ηνπο λφµνπο 
θαη ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγέαο ηεο Τπεξεζέαο. 

10. Ο πξνµεζεπηάο εέλαη απνθιεηζηηθΪ θαη µφλν ππεχζπλνο (πνηληθΪ 
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θαη αζηηθΪ) γηα θΪζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζπµβεέ ζην εηζεξρφµελν ζηε ΜνλΪδα 
πξνζσπηθφηνπ. 

11. ΔπηπιΫνλ, ζε πεξέπησζε πνπ πξνμελεζεέ αηχρεµα απφ αµΫιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδάπνηε, ν πξνµεζεπηάο επζχλεηαηαπεξηφξηζηα. 

12. ε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη ηα εέδε δελ αληαπνθξέλνληαη 
εέηε ζηηο ΠξνδηαγξαθΫο, εέηε ζηελ παξαγγειέα πνπ ηνπνζεηάζεθε, ζα 
ελεµεξψλεηαη εγγξΪθσο ν πξνµεζεπηάο γηα ηελ εληφο 24 σξψλ αληηθαηΪζηαζά 
ηνπο. Πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ν πξνµεζεπηάο εέηε αξλεζεέ λα ηα 
αληηθαηαζηάζεη, εέηε ηα αληηθαηαζηάζεη µε ρξνληθά θαζπζηΫξεζε, απνηεινχλ 
αηηέεο επηβνιάο θπξψζεσλ. 

13. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε παξΪδνζε ησλ ζπµβαηηθψλ εηδψλ απφ ηνλ 
πξνµεζεπηά ζε µε πξνβιεπφµελεο-θαζνξηδφµελεο επηζηαζέεο ηνπ ΚΔΓΑ 
θνηέλαο. 

Άξζξν 10ν 

Δηζπξάμεηο ∆ηθαησµάησλ ηνπ ∆εµνζίνπ 

Σν ηζφπνζν νπνηαζδάπνηε γεληθάο δεµηΪο πνπ πξνθαιεέηαη απφ αζΫηεζε 
θΪπνηνπ φξνπ ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ πξνµεζεπηά, εηζπξΪηηεηαη απφ φζα ν 
πξνµεζεπηάο Ϋρεη ιαµβΪλεηλ γηα νπνηαδάπνηε αηηέα απφ ην ∆εµφζην θαη ζε 
πεξέπησζε αλππαξμέαο ά αλεπΪξθεηαο ησλ ινγαξηαζµψλ απηψλ, εηζπξΪηηεηαη 
θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο ∆εµνζέσλ Δζφδσλ (ΚΔ∆Δ). Με ηνλ 
έδην ηξφπν θαη µε ηα έδηα µΫζα, εηζπξΪηηνληαη ηα δηθαηψµαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ 
πξνΫξρνληαη απφ πνηληθΫο ξάηξεο. 

Άξζξν 11ν 

Τπνρξεώζεηο Πξνµεζεπηή 

1. Γηα ηελ εμαζθΪιηζε εηζφδνπ ζηε ΜνλΪδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηµνπνηεέ ν πξνµεζεπηάο ζα πξΫπεη: 

  α. Να Ϋρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθεέν ΑζθΪιεηαο ηεο 
ΜνλΪδαο. Ήηνη, µε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχµβαζεο θαη πξνθεηµΫλνπ λα εθδνζνχλ 
νη απαξαέηεηεο Ϊδεηεο εηζφδνπ πξνζσπηθνχ θαη νρεµΪησλ, ν αλΪδνρνο 
ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη ζην Γξαθεέν Αζθαιεέαο ηνπ ΚΔΓΑ/θ(ηειΫθσλν 
23520-90105), ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα ηνπ πξνζσπηθνχ-νρεµΪησλ  πνπ  
πξφθεηηαη λα εµπιαθνχλ µε ηε πξνµάζεηα ηνπ παξφληνο ζπµβαηηθνχ 
αληηθεηµΫλνπ: 

(1) Φσηνηππέα δειηένπ ηαπηφηεηαο. 

(2) Αληέγξαθν Ϊδεηαο παξαµνλάο θαη Ϊδεηαο εξγαζέαο 
(µφλν γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ). 

(3) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζεσξεµΫλε γηα 
ην γλάζην ηεοππνγξαθάο. 



 

 
 

ει.12 απφ ζει. 14  

(4) Βεβαέσζε αζθΪιηζεο ηνπ εξγαδνµΫλνπ ζε 
αζθαιηζηηθφ θνξΫα ∆εµνζένπ∆ηθαένπ. 

(5) Φσηνηππέα Άδεηαο νράµαηνο θαη ΑζθΪιεηαο απηνχ, 
ζε ηζρχ. 

  β. Να εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπµΫλν, λα επηδεηθλχεη Ϊςνγε 
ζπµπεξηθνξΪ Ϋλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜνλΪδαο θαη λα ζΫβεηαη ηνπο λφµνπο 
θαη ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγέαο ηεο Τπεξεζέαο. 

  γ. Να εέλαη αζθαιηζµΫλν ζηνλ ΔΦΚΑ, µε επζχλε απνθιεηζηηθΪ 
ηνπ Πξνµεζεπηά. 

2. Ο πξνµεζεπηάο ζα εέλαη απνθιεηζηηθφο θαη µφλνο ππεχζπλνο 
(πνηληθΪ θαη αζηηθΪ) γηα θΪζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεέ ζην εηζεξρφµελν 
ζηε ΜνλΪδα πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ εγγξΪθσο φηη δελ ζα Ϋρεη νπδεµέα εξγαζηαθά, νηθνλνµηθά, αζθαιηζηηθά θιπ. 
εμΪξηεζε απφ ηελΠΑ.θαη ζα ηεξεέ ηελ θεέµελε λνµνζεζέα ζρεηηθΪ µε ηελ 
αζθΪιεηα ησλ εξγαδνµΫλσλ. 

3. ΔπηπιΫνλ, ζε πεξέπησζε πνπ πξνμελεζεέ αηχρεµα απφ αµΫιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνµεζεπηά πξνο νηνλδάπνηε, ν πξνµεζεπηάο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 

4. Γηα ηελ επέιπζε θΪζε δηαθνξΪο µεηαμχ ηεο ΜνλΪδνο θαη ηνπ 
πξνµεζεπηά, αξµφδηα νξέδνληαη ηα δηνηθεηηθΪ δηθαζηάξηα ηεο πεξηνράο, εθφζνλ 
απφ ηελ θεέµελε λνµνζεζέα πξνβιΫπεηαη ηΫηνηαπξνζθπγά. 

5. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ε ΜνλΪδα µπνξεέ λα θΪλεη 
πνηνηηθφ Ϋιεγρν Σσλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιάο δεηγµΪησλ ησλ πξντφλησλ ζηα 
αξµφδηα ΚξαηηθΪ Υεµεέα ΚΑΗ ησλ ρψξσλ παξαζθεπάο ησλ πξνζθεξνµΫλσλ 
εηδψλ. 

6. Ο πξνµεζεπηάο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αξµφδηα 
επηηξνπά ηεο ΜνλΪδαο, θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ησλ ειΫγρσλ πνπ πξνβιΫπνληαη 
ζηελ παξΪγξαθν 5 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηεοπαξνχζαο. 

Άξζξν 12ν 

Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο ύµβαζεο 

1. ε αληηθεηµεληθΪ δηθαηνινγεµΫλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα 
δχν ζπµβαιιφµελα µΫξε ζπµθσλάζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχµβαζε µπνξεέ λα 
ηξνπνπνηεζεέ, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδένπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ 
ηεο Τπεξεζέαο. 

2. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ µνλνµεξψο ην δηθαέσµα γηα ιχζε ηεο 
ζχµβαζεο, ζε νπνηνδάπνηε ρξφλν θαηΪ ηε δηΪξθεηα απηάο, ζχµθσλα µε ην 
Ϊξζξν 133 ηνπ Ν.4412/16. 

Άξζξν 13ν 
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∆ηάξθεηα ύµβαζεο 

 Ζ παξνχζα ζχµβαζε ζα Ϋρεη  δηΪξθεηα ηζρχνο ελφο (1) Ϋηνπο, άηνη απφ 
……...….Ϋσο ………………….., ρσξέο δηθαέσµα παξΪηαζεο θαη επηπιΫνλ ε αμέα 
ηεο ζχµβαζεο ζε θαµέα πεξέπησζε δελ ζα μεπεξΪζεη ηελ αξρηθά ηεο 
πξνυπνινγηζζεέζα αμέα. 

Άξζξν14ν 

ΑλαπξνζαξµνγήΣηµώλ 

1. Ζ ΜνλΪδα δελ αλαιαµβΪλεη θαµέα ππνρξΫσζε γηα µΫηξα πνπ 
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδάπνηε αξρά, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχµβαζεο, 
πεξέ αχμεζεο ησλ θΪζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, 
νχηε απνδΫρεηαη, νπνηαδάπνηε επέδξαζε επέ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ 
παξΪδνζεο ησλπξντφλησλ. 

2. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα παξαµεέλνπλ ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε 
δηΪξθεηα ηεοζχµβαζεο. 

Άξζξν15ν 

Οινθιήξσζε ύµβαζεο 

1. Ζ ζχµβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ: 

  α. Δθπλεχζεη ν ζπµβαηηθφο ρξφλνο, µαδέ µε ηηο ηπρφλ 
παξαηΪζεηο   πνπ εγθξέζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

  β. Έγηλε ε απνπιεξσµά ηνπ ζπµβαηηθνχ ηηµάµαηνο, αθνχ 
πξνεγνπµΫλσο επηβιάζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ά εθπηψζεηο. 

  γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπµβαηηθΫο 
ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπµβαιιφµελα µΫξε θαη απνδεζµεχζεθε ε ζρεηηθά 
εγγχεζε, ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. 

Άξζξν 16ν 

Άιινη ΓεληθνίΌξνη 

1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχµβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

2. Ζ ζχµβαζε θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηµΫλνπ ζην νπνέν ζηεξέδεηαη, 
φπσο πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο, εθηφο 
θαηαδάισλ ζθαιµΪησλ άπαξαδξνµψλ. 

3. Οπνηαδάπνηε δηαθνξΪ πνπ αθνξΪ ζηελ εξµελεέα θαη ζηελ 
εθηΫιεζε ζχµβαζεο ά παξαγγειέαο ησλ πξνµεζεπηψλ ηεο Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ 
απφ ηελ θεέµελε λνµνζεζέα πξνβιΫπεηαη ηΫηνηα πξνζθπγά, απφ ην δηθαζηάξην 
ηεο πεξηνράο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, εθαξµνδνµΫλνπ ηνπ 
Διιεληθνχ∆ηθαένπ. 
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4. ηελ παξνχζα επηζπλΪπηνληαη νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ 
εηδψλ Ζ παξνχζα ζπληΪρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξΪθεηαη απφ ηνπο ζπµβαιινµΫλνπο. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ     Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 


